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Uroczyste odsłonięcie tablicy 

ku czci p. Grażyny Lipińskiej 
nia 19.03.1999 r w sali nowej czytelni Biblioteki 
Głównej odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy 
poświęconej pamięci Pani Grażyny Lipińskiej. 

Licznie zebranych gości przybyłych na tę uroczystość 
powitała i przedstawiła sylwetkę Pani Grażyny dyrektor 
Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Elżbieta 
Dudzińska. 

Uroczystość uświetniona była obecnością pocztów 
sztandarowych: 

Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, 
Komendy Głównej Armii Krajowej, 
77 Pułku Ułanów Ziemi Nowogródzkiej, 
Zarządu Głównego Związku Sybiraków, 
Proporzec Koła Ochoty Związku Sybiraków, 
Związku Sybiraków Koła Żoliborz. 

Wśród przybyłych byli: 
Państwo Krystyna i Stefan Skarbkowie z córką - 
najbliższa rodzina Pani Grażyny Lipinskiej, JM Rektor 
Politechniki Warszawskiej Prof. dr hab. Jerzy 
Woźnicki i towarzyszące Rektorowi Władze Uczelni, 
Przedstawiciel Rady Naczelnej Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej Prof. Zdzisław Wilhelmi oraz 
żołnierze Armii Krajowej, Przedstawiciele Komendy 
Głównej Armii Krajowej, Przedstawiciele Zarządu 
Głównego oraz Koła Żoliborz i Ochota Związku 
Sybiraków, Przedstawiciele Związku Kombatantów RP 
i byłych Więźniów Politycznych Politechniki 
Warszawskiej z płk Stefanem Rolą na czele, Żołnierze 77 
Pułku Ułanów Ziemi Nowogródzkiej, 17 Rozwadowska 
Drużyna Harcerek ZHR im Grażyny Lipińskiej ze 
Stalowej Woli, Uczniowie Bursy Szkolnej nr 5 przy ul. 
Zagójskiego w Warszawie, której patronką jest Pani 
Grażyna Lipińska. Przedstawiciele społeczności 
akademickiej Politechniki Warszawskiej - Prof. Jacek 
Czajewski - przewodniczący Senackiej Komisji Historii 
i Tradycji PW, Prof. Andrzej Makowski - 
przewodniczący Rady Bibliotecznej, Przewodniczący 
NSZZ Solidarność dr Zygmunt Trzaska-Durski, Prezes 
Rady Zakładowej ZNP dr Andrzej Muster, 
przedstawiciele organizacji młodzieżowych Politechniki 
Warszawskiej oraz koleżanki i koledzy, zarówno obecnie 
jak i dawniej pracujące w Bibliotece Głównej, liczni 
przyjaciele z łagrów oraz ze stowarzyszeń w których 
działała Pani Grażyna Lipińska. 

Odsłonięcia tablicy dokonali JM Rektor PW Prof. 
Jerzy Woźnicki wraz z Panią Krystyną Skarbek. Tablicę 
poświęcił ksiądz Tadeusz Aleksandrowicz duszpasterz 
akademicki z kościoła pod wezwaniem Najświętszego 
Zbawiciela. 

Tablica, w formie książki opatrzonej symbolem 
Polski Walczącej, w zwięzłej formie nawiązuje do 
symboli, które przez całe życie towarzyszyły Pani 
Grażynie. 

Odsłonięcie tablicy było realizacją Uchwały Senatu 
Politechniki Warszawskiej z dnia 27.03.1996 r o nadaniu 
imienia Grażyny Lipińskiej Czytelni Ogólnej 
w nowych pomieszczeniach BG PW. 

Uroczystość zakończyło złożenie kwiatów pod 
tablicą i odśpiewanie przez Zespół Pieśni i Tańca 
Politechniki Warszawskiej „Modlitwy obozowej”. 

Osoba Pani Grażyny Lipińskiej została szerzej 
przedstawiona w artykule Elżbiety Dudzińskiej 
w „Miesięczniku Politechniki Warszawskiej” Nr 3/1999 
str. 1,4. 

(D.Ł.) 

Uchwała Senatu 
yrekcja Biblioteki Głównej prosi uprzejmie kadrę 
kierowniczą  Biblioteki Głównej i bibliotek 
systemu o zapoznanie się z uchwałą Senatu z dn. 

20.01.1999r. o nowych obszarach w działalności 
edukacyjnej i badawczej Politechniki Warszawskiej i 
wyciągnięcie wniosków w celu stworzenia studentom i 
pracownikom naukowym warunków do wykonywania 
nowych zadań. 

(E.D.) 

Z placu budowy 
 przykrością zawiadamiamy naszych użytkowników, 
że terminy zakończenia prac budowlanych 
ulegają przesunięciu. Tym samym przedłuża się 

okres, w którym obsługa użytkowników zarówno w 
Czytelni Ogólnej jak i Wypożyczalni dla Pracowników 
odbywa się w warunkach tymczasowych. 

Wykonywanie prac budowlanych i adaptacyjnych 
wiąże się z koniecznością częstego przesuwania 
księgozbioru, do którego dostęp magazynierów 
realizujących zamówienia jest utrudniony. Brak jest 
terminali w magazynach, jak również systemu 
ułatwiającego łączność pomiędzy poszczególnymi 
agendami. 

Przepraszamy użytkowników za dłuższe 
oczekiwanie na zamówienia i prosimy o cierpliwość. 

W wyniku ustaleń na Kolegiach Rektorskich w dn. 
15.03. i 29.03.br. przewidziano zakończenie prac 
budowlanych w nadbudowie na 12.04. oraz adaptację 
pomieszczeń na 30.06. 

Prowadzimy intensywne prace związane 
z wyposażeniem biblioteki. Mamy więc nadzieję, że 
będziemy mogli w niedługim czasie obsługiwać Państwa 
sprawniej i zapewnić wygodniejsze warunki studiów 
i pracy naukowej. 

O tym, jak przygotowujemy się do pełnienia 
naszych zadań w nowych warunkach, informujemy na 
dalszych stronach „Informacji”. 

(E.D.) 
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Zebrania kierowników 
 dn. 18.01., 15.03. i 22.03. odbyły się zebrania 
kadry kierowniczej Biblioteki Głównej, na których 
dyrekcja omówiła oprócz bieżących następujące 

sprawy: 
- stan prac budowlanych i w tym kontekście 

przygotowania do przeprowadzki 
- komputeryzację Biblioteki Głównej 
- sytuację finansową Biblioteki Głównej 
- sprawy kadrowe 
- sprawy organizacyjne i porządkowe 

(E.D.) 

Prace Zespołu ds. 
Systemów Bibliotecznych 

nia 12.01.1999 odbyło się zebranie Zespołu ds. 
Systemów Bibliotecznych, na którym rozpoczęto 
omawianie problemów związanych z 

wymaganiami wobec nowego zintegrowanego systemu 
bibliotecznego oraz zaproponowano szczegółowe 
rozwiązania, dotyczące udostępniania zbiorów. 

Na początku spotkania podjęto dyskusję na temat 
wypożyczania w wolnym dostępie oraz rozszerzenie opcji 
związanych z zamówieniami i informacją o lokalizacji 
książki. Zamówienia dokonywane przez użytkownika 
powinny umożliwiać nie tylko wypożyczenie książki na 
zewnątrz, ale również do czytelni (z podaniem numeru 
stolika i terminu, na kiedy książka będzie potrzebna), 
a uwagi te powinny znaleźć odzwierciedlenie na rewersie. 
W systemie każda książka musi mieć lokalizację, która 
umożliwi kontrolę księgozbioru (sprawdzenie ustawienia 
książek w szeregu z wzorcem – wg układu rzeczowego 
biblioteki – poprzez wczytanie sygnatur za pomocą 
urządzeń przenośnych oraz wydruk braków lub źle 
ustawionych) jak również posłuży do drukowania rewersu 
dla książki w odpowiednim miejscu biblioteki. 
Wypożyczenie książki z innych lokalizacji do czytelni 
powinno odbywać się poprzez specjalne konto, na którym 
będą rejestrowane wszelkie wypożyczenia na salę. 

Książki, których nie ma jeszcze w katalogu 
komputerowym, a są w katalogu kartkowym, zostaną 
zarejestrowane - w podobny sposób, jak to się dzieje 
obecnie - w systemie w katalogu tymczasowym przez 
bibliotekarza (u którego czytelnik składać będzie 
zamówienie). Funkcje te musi umożliwić system 
biblioteczny (ALEPH). 

Kolejnym ważnym problemem poruszonym 
w dyskusji była sprawa kar za przetrzymywanie książek 
przez czytelników. Ustalono, że prostym rozwiązaniem 
jest generowanie odpowiednich, wypełnionych właściwie 
blankietów na przekaz do banku, a okazanie przez 

czytelnika dowodu wpłaty w ciągu określonych kilku dni 
będzie podstawą do anulowania kary wraz 
z należnościami, jakie podczas tego okresu narosły. 
Sprawa pomimo tych ustaleń pozostaje otwarta 
z przyczyn formalnych, a jednym z kroków służących jej 
rozwiązaniu będzie konsultacja z innymi bibliotekami. 
Planuje się w okresie początkowym skasowanie 
wszystkim kar, niezależnie od wysokości i naliczanie ich 
od ustalonej daty początkowej (tj. od momentu 
uruchomienia pobierania opłat). 

Inna grupa poruszonych problemów związana jest 
z udostępnianiem czasopism, m.in. zabezpieczeniami 
poszczególnych indywidualnych jednostek czasopism 
przed wyniesieniem, czyli oklejeniem ich paskiem 
magnetycznym. 

Wobec czekających bibliotekę ruchów księgozbioru, 
przenoszenia poszczególnych jednostek organizacyjnych i 
udostępnianiem nowych pomieszczeń czytelnikom, 
zobowiązano J.Zaleskiego i G.Kiwałę do przygotowania 
harmonogramu prac, związanych z przenoszeniem 
Czytelni Ogólnej i Antresoli oraz wprowadzeniem do 
systemu korekt lokalizacji książek „Czytelnia Ogólna” 
oraz zastrzeżenia „na miejscu”(1,3), a S.Połotnickiego – 
harmonogramu prac związanych z udostępnieniem 
czasopism w Czytelni Czasopism. 

Obecni byli wszyscy członkowie zespołu. 
(agaw) 

Prezentacja Ullmann’s 

Encyclopedia 
 dniu 26 stycznia 1999r w Ośrodku Informacji 
Naukowej  Biblioteki Głównej odbyła się 
prezentacja wydawnictw "Ullmann's Encyclopedia 

of Industrial Chemistry on CD-ROM" oraz  "Active 
library on corrosion 2.0". Organizatorem pokazu była 
firma International Publishing Service oraz Oddział 
Gromadzenia Biblioteki Głównej. 

Prezentacji obu wydawnictw dokonała mgr Irena 
Fronczak, kierownik Ośrodka Informacji Chemicznej 
Biblioteki Głównej. 

(A.C.) 

Przygotowanie zbiorów do 

udostępniania w wolnym dostępie 
nia 01.02.1999 odbyło się zebranie w związku z 
pracami niezbędnymi przed udostępnieniem 
zbiorów czytelnikom w lokalizacjach: Czytelnia 

ogólna, Antresola i Wypożyczalnia z wolnym dostępem, 
na którym ustalono, że konieczne jest sprawdzenie 

W

D

W

D



 4 Informacje Biblioteki Głównej 
 
księgozbiorów dla tych lokalizacji z ustawieniami 
w komputerze przed ich udostępnieniem czytelnikom. 

W Ośrodku Informatyzacji przygotowano wydruk 
(A.Wietecha, G.Kiwała) z poszczególnych lokalizacji. Na 
jego podstawie określono liczebność przygotowanych 
księgozbiorów: 

Czytelnia ogólna -  10 726 
Antresola  -    9 765 
Wypożyczalnia z wolnym dostępem -   7 185 
Ustalono, że niektóre egzemplarze mają 

nieprawidłowo ustawione zastrzeżenia, więc należy je 
sprawdzić ze stanem faktycznym i zmienić. 

Z wydruku można oszacować również braki kodów 
rzeczowych, które muszą być naniesione do bazy również 
przed udostępnieniem tych księgozbiorów czytelnikom. 

Ustalono tryb pracy z wydrukami. Pracę należy 
wykonać w trzech etapach: 

Najpierw skontroluje się „to, co na półce” z „tym, co 
na wydruku” czyli stan faktyczny księgozbiorów. W tym 
celu pracownicy z Oddziału Udostępniania Zbiorów 
otrzymali wydruki (dla Czytelni ogólnej – M.Muszyńska, 
dla Antresoli – J.Zduńczyk, dla Wypożyczalni z wolnym 
dostępem – B.Dudek) i zaznaczą na nich egzemplarze, 
które są przeznaczone do poszczególnych lokalizacji.  

Dla egzemplarzy, których nie przewidziano do 
poszczególnych lokalizacji, a znalazły się na wydruku lub 
są zastrzeżone nieprawidłowo, należy zmienić ustawienie 
w APISie (G.Kiwała i A.Wietecha zadeklarowały 
pomoc). 

Następny etap pracy to naniesienie kodów 
rzeczowych dla egzemplarzy z wydruku, które nie mają 
takiego oznaczenia w bazie. Tę część musi wykonać 
Oddział Opracowania, jednakże w razie potrzeby (na 
przykład z powodu braku czasu lub braków personalnych 
w Oddziale Udostępniania) może przejąć wydruk 
wcześniej, tj. przed etapem pierwszym. 

Wydruk ma charakter „przechodni”, na każdym 
etapie pracy wszyscy na tym samym wydruku muszą 
nanieść wszelkie niezbędne oznaczenia. 

Prace te należy wykonać przed udostępnieniem 
zbiorów czytelnikom. 

Obecni byli: Dyrekcja Biblioteki Głównej oraz 
G.Kiwała, A.Wietecha, J.Zaleski, B.Dudek, J.Zduńczyk, 
D.Łomża, M.Wornbard. 

(agaw) 

Konsorcjum bibliotek 

ALEPHowskich 
nia 12.01.1999 w Bibliotece Publicznej m.st. 
Warszawy odbyło się spotkanie założycielskie 
zespołu użytkowników systemu bibliotecznego 

ALEPH.  

Celem tego spotkania było powołanie konsorcjum 
reprezentującego grupę użytkowników ALEPHa 
w Polsce.  

Do zakresu jego działania należałoby m.in.: 
- ujednolicenie formatów opisu bibliograficznego 

i stworzenie formatu wymiennego, 
- przekazywanie rekordów bibliograficznych 

pomiędzy bibliotekami, 
- udostępnianie katalogów do wspólnego 

wyszukiwania poprzez połączenia transpa-
rentne, 

- współpraca w wypożyczaniu międzybiblio-
tecznym drogą elektroniczną, 

- opracowanie rzeczowe dokumentów, 
- wspólna prenumerata czasopism elektronicz-

nych, 
- szkolenia. 
Było to pierwsze spotkanie zainteresowanych 

bibliotek, dlatego zakres działania zespołu może się 
jeszcze poszerzyć. 

Ustalono, że powstanie lista dyskusyjna tylko dla 
członków zespołu oraz strona WWW. 

Każdy z uczestników przedstawił pokrótce swoją 
bibliotekę (łącznie z typem opracowania rzeczowego 
zbiorów) oraz zaawansowanie prac nad komputeryzacją. 
Podkreślono (szczególnie ze względu na biblioteki 
wdrażające system), że do prawidłowego działania 
systemu bibliotecznego, obiegu informacji i dokumentów 
w bibliotece niezbędne są zmiany organizacyjne oraz 
funkcjonalne, kreatywne spojrzenie na podział pracy 
i zadań. 

Uczestniczyli przedstawiciele następujących 
bibliotek: 

- Biblioteka Akademii Medycznej w Białymstoku 
- Biblioteka Akademii Rolniczo-Technicznej 

w Olsztynie 
- Biblioteka Centralnej Biblioteki Statystycznej 
- Biblioteka Politechniki Białostockiej 
- Biblioteka Politechniki Szczecińskiej 
- Biblioteka Politechniki Warszawskiej 
- Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy 
- Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej 
- Biblioteka Uniwersytetu Białostockiego 
- Biblioteka Żydowskiego Instytutu 

Historycznego 
Nasza biblioteka była reprezentowana przez mgr 

Grażynę Kiwałę i mgr Agatę Wietechę.  
Wybrano zespół trzech osób do przygotowania 

strony prawnej utworzenia konsorcjum oraz osobę 
reprezentującą wymienione biblioteki w sprawach 
katalogu centralnego NUCK. 

(agaw) D
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ALEPH w naszej bibliotece 
o wielu latach pracy w systemie wypożyczeń 
APIS-ZB nadszedł moment zmian. Przyjrzeliśmy się 
działającym w Polsce bibliotecznym systemom 

zintegrowanym i po wielu dyskusjach wybór nasz padł na 
system ALEPH. Jesteśmy już o krok od podpisania 
umowy, przygotowaliśmy wstępny harmonogram prac, 
a jednocześnie rozpoczęliśmy prace przygotowawcze do 
konwersji zbiorów. Jest to w przypadku naszej biblioteki 
sprawa powiedzmy dość skomplikowana, ponieważ 
musimy przenieść cały system wypożyczeń z istniejącymi 
tam transakcjami (czyli odbyć się to musi niemalże 
„w biegu”), cały moduł katalogowania, pracujący 
w innym systemie, a także planujemy przeniesienie baz 
ISISowych. 

Plany są ogromne i mamy nadzieję, że uda nam się 
je wykonać zgodnie z naszymi zamierzeniami 
i bezawaryjnie. Wiemy, że od nas wszystkich wymagać to 
będzie ogromnego wysiłku i zdobycia nowej wiedzy, ale 
wszyscy są zgodni: zmiany są konieczne. A już 
w przyszłym roku aby przejrzeć katalog i zamówić 
książkę, wystarczy z każdego komputera na świecie, 
korzystając z przeglądarki internetowej, odszukać 
Bibliotekę Główną Politechniki Warszawskiej - ALEPH, 
znaleźć to, co nas interesuje i zamówić (przyjmując, że 
konto mamy już założone). 

Po wdrożeniu ALEPHa w Bibliotece Głównej 
dołączą do nas biblioteki filii i DSów. Mamy nadzieję, że 
przyłączą się także i inne biblioteki Uczelni i tym samym 
będziemy mogli stworzyć jeden wspólny katalog. 

(grkiw) 

Spotkanie z International 

Publishing Service 
 dniu 19 marca w Gmachu Starej Kotłowni 
Politechniki Warszawskiej, odbyło się VIII, 
coroczne "Spotkanie z IPS", którego 

współorganizatorem był Oddział Czasopism Biblioteki 
Głównej Politechniki Warszawskiej. 

Po raz pierwszy organizatorzy przyjęli nową 
formułę spotkania: zamiast ogólnopolskiego zjazdu 
bibliotekarzy, IPS zorganizował cykl regionalnych 
spotkań. Odbyły się one w: Krakowie, Lublinie, Gdańsku. 
Na obrady w Politechnice Warszawskiej przybyli goście 
ze środowiska warszawskiego i poznańskiego. 

Obrady otworzyli i powitali licznie przybyłych gości 
(ponad 100 osób): Prorektor do Spraw Nauki Politechniki 
Warszawskiej prof. dr hab. Władysław Włosiński, 
Dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej 
mgr Elżbieta Dudzińska oraz Prezes IPS Grzegorz 
Majerowicz. 

Organizatorzy tym razem położyli nacisk na 
szczegółową prezentację szerokiego zakresu usług jakie 
może zapewnić bibliotekom IPS a także więcej czasu 
poświęcili udzieleniu odpowiedzi na pytania padające 
z sali. 

W czasie przerwy w obradach, w miłej atmosferze, 
przy lampce szampana, można było wymienić się 
doświadczeniami oraz porozmawiać z przedstawicielami 
IPS. 

(S.P.) 

Wystawa książek 
 dniach 23-25 marca 1999r odbyła się w Bibliotece 
Głównej Politechniki Warszawskiej wystawa 
książek dwóch grup wydawniczych: John Wiley & 

Sons Ltd. i Harcourt & Co. Była to już druga tego 
rodzaju impreza (po raz pierwszy w roku ubiegłym). 
Organizatorami wystawy był International Publishing 
Service Sp.z o.o. oraz Oddział Gromadzenia Książek i 
Zbiorów Specjalnych Biblioteki Głównej Politechniki 
Warszawskiej. 

Na wystawie zaprezentowano najnowsze publikacje 
z informatyki, nauk inżynieryjnych, chemii, fizyki, 
matematyki, geodezji i nauk o ziemi, elektroniki, 
ekonomii i zarządzania oraz z architektury. 

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem. 
Odwiedzili ją zarówno pracownicy i studenci Politechniki 
Warszawskiej jak i wiele osób z zewnątrz  (np. z Instytutu 
Chemii Przemysłowej). Są takie książki na które mamy 
po cztery zamówienia. 

Jest jeszcze za wcześnie by mówić o korzyściach 
z wystawy (jesteśmy na etapie podsumowań), ale wydają 
się one obiecujące. 

Jednocześnie dziękujemy bibliotekarkom z bibliotek 
systemu biblioteczno-informacyjnego za pomoc 
w wyborze wydawnictw na wystawę, a koleżankom 
z Ośrodka Informacji Naukowej Biblioteki Głównej za 
zwolnienie sali czytelnianej, w której zorganizowano 
wystawę. 

(A.C.) 

Z prac Zespołu ds. Systemów 

Bibliotecznych - ciąg dalszy 
 dniu 24 marca 1999 odbyło się zebranie Zespołu 
ds. Systemów Bibliotecznych, na którym 
omawiano zaawansowanie kontynuowanych prac 

przygotowujących księgozbiór do udostępniania w 
wolnym dostępie w układzie działowym oraz zasady 
wypożyczeń krótkoterminowych. 

Na wstępie poinformowano zebranych o wykonaniu 
prac związanych z przygotowaniem księgozbioru dla 

P
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W
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Wypożyczalni Studenckiej z wolnym dostępem do 
zbiorów. Pracownicy Oddziału Udostępniania ustawili już 
książki wg układu działowego. Trwa sprawdzenie 
i korekta każdego egzemplarza dla tego układu, zarówno 
w systemie APIS jak i w oklejeniu książek (na podstawie 
wydruku dostarczonego przez Ośrodek Informatyzacji). 
Do czasu udostępnienia tego księgozbioru czytelnikom 
konieczne jest: 

- dokończenie sprawdzania i korekty, 
- oklejenie książek paskami magnetycznymi, 
- zamieszczenie elementów informacyjnych; 
- zasad korzystania z tej wypożyczalni 
- zakładek z kodami działów,  
- podpisów na półki z nazwami działów, 
- listy działów na bokach regałów z krótką 

informacją o układzie, 
- pełnej listy działów nad wejściem, 
- innych elementów informacyjnych. 
Kolejnym omawianym problemem była sprawa 

przygotowania księgozbioru przeznaczonego 
do Antresoli. Obecnie (jak informują pracownicy 
Oddziału Udostępniania) ok. 17 000 vol. jest 
wytypowanych do tej lokalizacji, docelowo można będzie 
ustawić tam ok. 40 000 vol. Część księgozbioru nie jest 
jednak odpowiednio przygotowana do udostępnienia, 
ponieważ nie mają one w systemie kodów układu 
działowego (z lokalizacji Antresola jest ich ok. 3 200 
vol.). W związku z tym potrzebne jest szybkie ich 
uzupełnienie, co uzgodniono z kierownikiem Oddziału 
Opracowania. Pracę wykona dr Stefan Pokrasen 
w terminie do 2 kwietnia 1999. Następnie pracownicy 
Oddziału wprowadzą kody do systemu, po czym 
pracownicy Oddziału Udostępniania okleją książki. 

Podobny problem występuje w przypadku Czytelni 
Ogólnej, lecz tam sytuacja jest bardziej skomplikowana, 
ponieważ w wielu przypadkach nie jest prawidłowo 
określona lokalizacja dla książek. W związku z tym nie 
można precyzyjnie określić, dla ilu książek w tej 
lokalizacji brakuje kodów działowych. Prawdopodobnie 
duża część ma już naniesione oznaczenie działów. 
Kierownik Oddziału Udostępniania – mgr Jan Zaleski 
(członek zespołu) zapewnił o podjęciu prac w celu 
uporządkowania informacji o księgozbiorze czytelni 
w systemie. 

Kolejnym bardzo istotnym punktem była dyskusja 
nad przedstawionym przez mgr Jana Zaleskiego 
projektem Zasad korzystania z Wypożyczalni Studenckiej 
z wolnym dostępem do zbiorów. Dokonano pewnych 
poprawek redakcyjnych oraz merytorycznych. Projekt 
zostanie jeszcze poddany redakcji i po ostatecznych 
ustaleniach opublikowana zostanie wersja obowiązująca. 

Obecni byli: 
Dyrekcja Biblioteki Głównej, 
mgr Grażyna Kiwała - przew. Zespołu, 
mgr Jan Zaleski, 
mgr Małgorzata Wornbard, 
mgr Agata Wietecha 

oraz gościnnie mgr Danuta Łomża. 
Następne spotkanie zespołu odbędzie się 8 kwietnia 

1999 w Oddziale Udostępniania. Oprócz członków 
zespołu zaproszone zostaną i inne osoby, gdyż 
wyczerpująco omówione będą przyjęte zasady 
udostępniania w wolnym dostępie do księgozbioru oraz 
nowy sposób pracy w wypożyczalniach. Członkowie 
zespołu oczekują także na informację o stanie prac nad 
księgozbiorem w Czytelni Ogólnej oraz przeznaczonym 
do Antresoli. 

(agaw) 

Ośrodek Informacji Naukowej 

proponuje 
szystkich użytkowników Biblioteki Głównej 
zapraszamy do nowych pomieszczeń Ośrodka 
Informacji Naukowej - Gmach Główny I piętro , 

pokoje 161 B i C. W nowych warunkach zapewniamy 
użytkownikom stanowiska komputerowe, pozwalające na 
korzystanie z wydawnictw multimedialnych, z dostępem 
do Internetu, jak również terminale z możliwością 
przeszukiwania baz w systemach ISIS i APIS-ZB. 

Ośrodek prowadzi usługową działalność 
informacyjną w oparciu o  bazy danych własne i obce. 
Należą do nich: 

- KATALOG - komputerowy katalog książek 
Biblioteki Głównej, udostępniany użytkownikom 
w systemie APIS-ZB. Podaje informacje o książkach 
wprowadzonych do zbiorów, sukcesywnie uzupełniany 
retrospektywnie. 

- SYMPO - Centralny katalog materiałów 
konferencyjnych, znajdujących się w ponad 60-ciu 
polskich bibliotekach technicznych. Baza zawiera opisy 
materiałów z konferencji, zjazdów, kongresów, 
sympozjów i innych spotkań, odbytych od 1980r. 

- CZASO1 - Komputerowy katalog czasopism 
Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej 

- CZASO2 - baza zawierająca informacje 
o czasopismach polskich prenumerowanych przez 
Bibliotekę Główną oraz biblioteki wydziałowe w latach 
1994-1996. 

- BIBLIO - bibliografia publikacji pracowników 
Politechniki Warszawskiej. Rejestruje ona wszystkie 
opublikowane typy dokumentów od 1987r. 

- DOKTO - Bibliografia prac doktorskich 
i habilitacyjnych, obronionych na Politechnice 
Warszawskiej. Baza obejmuje prace od 1994r. 

- WYKAZ - Wykaz czasopism naukowych 
i innych nośników informacji naukowej. Zawiera 
informacje o czasopismach naukowych i innych 
nośnikach informacji importowanych do Polski w latach 
1992-1997. (baza jest własnością Polskiej Fundacji 
Upowszechniania Nauki). 

W
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Użytkownicy odwiedzający Ośrodek Informacji 
Naukowej zawsze mogą liczyć na fachową pomoc. Jeśli 
nasze własne bazy komputerowe okazują się 
niewystarczające, to w kompletowaniu odpowiedniego 
zestawu literatury pomóc mogą bazy bibliograficzno-
abstraktowe na dyskach optycznych lub dostępne 
w Internecie. Te znane i cenione na całym świecie bazy 
jak: INSPEC, SCI, COMPENDEX, METADEX oferują 
wieloaspektowość wyszukiwania informacji. Dla 
pracowników naukowych jest to niezastąpiona forma 
przeglądania bieżącego, światowego piśmiennictwa 
naukowego z dziedziny nauk technicznych.  
Poza tymi podstawowymi,  światowej rangi bazami 
technicznymi Ośrodek udostępnia wiele innych baz na 
CD-ROM, do których należą 

- DIN - Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie na 
CD-ROM. Zasięg: 1990-1997 

- ECODISC - rejestruje 85.000 artykułów 
z czasopism międzynarodowych, książki, raporty, 
monografie, dysertacje z dziedziny ekologii i ekosystemu, 
w tym oceanologii i zanieczyszczeń środowiska. Baza 
anglojęzyczna (źródła w różnych językach, głównie 
angielskim i niemieckim). Zasięg: od 1990-z aktualizacją 
kwartalną. 

- ICONDA - baza z zakresu architektury 
i urbanistyki a także inżynierii lądowej i wodnej 

- ISTP - Index Scientific and Technical 
Proceedings - zawiera opisy bibliograficzne konferencji 
wraz z opisem poszczególnych referatów od 1992r. 

- JCR - Journal Citation Reports 1997. Baza 
indeksuje 4963 tytułów czasopism. Służy przede 
wszystkim pracownikom naukowym do ustalenia 
wartości naukowej czasopisma, w którym publikują swoje 
artykuły. Jest niezbędna przy staraniach o dotacje 
Komitetu Badań Naukowych- wymagane przedstawienie  
wskaźnika “impact factor”. Pozwala na ustalenie listy: 

1) najbardziej poczytnych czasopism 
2) najwyżej notowanych czasopism 
3) można ustalić związki między artykułami 

cytującymi a cytowanymi 
- NTIS - National Technical Information Service. 

Zawiera opisy bibliograficzne z abstraktami 
nieutajnionych raportów technicznych dot. badań 
naukowych i programów badawczych 

Pozostałe bazy to: ULRICH’s Plus, Current 
Contens Physical, Chemical & Earth Sciences with 
Abstracts, ISSN Compact, Przewodnik 
Bibliograficzny, Bibliografia Zawartości Czasopism - 
wykorzystywane przede wszystkim w zakresie informacji 
bieżącej.  

Nasi użytkownicy, dzięki dostępowi do Internetu, 
mogą korzystać ze światowych zasobów informacyjnych 
(baz danych i systemów informacyjnych, czasopism 
elektronicznych, spisów treści czasopism itd.).  

Pracownikom i studentom Politechniki 
Warszawskiej przypominamy, że do końca 1999 roku 

przedłużono naszej uczelni dostęp do pełnej wersji 
bazy INSPEC (od 1969 r.) w sieci Internet, w systemie 
Ovidweb, a także do pełnej wersji bazy SCI-Expanded 
(cytowania + abstrakty). Baza SCI-Expanded jest 
rozszerzoną wersją bazy SCI na CD-ROM. Indeksuje 
ponad 5 tysięcy tytułów czasopism za lata 1996-1999 
(wersja CD-ROM - 3 tys. tytułów). Szczegółowe 
informacje na temat obu baz danych (warunki uzyskania 
ID i passwordu) znajdują się na stronie domowej 
Biblioteki Głównej pod adresem: 
http://www.bg.pw.edu.pl w rubryce: „Informacje bg” - 
Sieciowo do baz INSPEC, SCI 

Ponadto Ośrodek dysponuje miejscami w czytelni 
informacyjno-komputerowej, gdzie można skorzystać 
z prawie pełnego zbioru Polskich Norm, jak również 
norm PN - EN, PN - EN  ISO, PN - IEC, PN - ETS, PN - 
ISO. W najbliższym czasie planujemy zakup bazy 
PERINORM w wersji europejskiej, która ułatwi rzeczowe 
wyszukiwanie informacji normalizacyjnych w zakresie 
norm polskich i europejskich. W czytelni można  także 
skorzystać z tradycyjnych, papierowych abstraktów - 
INSPEC, ISTP, Metalls Abstract, Ceramic Abstract 
i innych. 

Poza działalnością informacyjną Ośrodek prowadzi 
także działalność dokumentacyjną (bazy BIBLIO, 
DOKTO, ADRES), a także szkoleniowo - dydaktyczną:  
- dla studentów I roku Politechniki Warszawskiej 

w zakresie korzystania z systemu APIS-ZB 
- dla studentów V roku w zakresie informacji 

naukowej 
- dla bibliotekarzy systemu biblioteczno-

informacyjnego PW z zakresu znajomości baz 
danych i systemów informacyjnych 

- praktyki zawodowe dla studentów 
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, a także 
dla słuchaczy Policealnego Studium Informacji, 
Archiwistyki i Księgarstwa 

Informacje o naszej działalności można znaleźć 
w Internecie pod adresem : 
http://www.bg.pw.edu.pl,  e-mail:  oin@bg.pw.edu.pl 
Informacja telefoniczna: tel/fax 628-71-84 ; 660-73-00 

(A.T.) 

Wybór Społecznego 
Inspektora Pracy 

nia 24.03.br. odbyły się w Bibliotece Głównej 
wybory Społecznego Inspektora Pracy. Zgłoszeni 
zostali dwaj kandydaci: mgr inż. Irena Żukowska 

(dotychczas pełniąca tę funkcję) i Jacek Trojanowski. 
Wybory wygrała p. Irena Żukowska. 

D
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Szkolenia 
 lutym i marcu 1999 odbywały się w Ośrodku 
Informatyzacji szkolenia dotyczące opracowania 
książek w formacie US MARC. Jest to 

przygotowanie do czekających nas zadań, albowiem 
oprócz Oddziału Opracowania formatem tym w swojej 
pracy posługiwać się będą i inne oddziały i biblioteki przy 
tworzeniu wspólnego katalogu. Poza tym został on 
przyjęty jako format wymiany danych pomiędzy 
bibliotekami. 

Szkolenia prowadziła mgr Małgorzata Wornbard 
z Oddziału Opracowania Książek i Zbiorów Specjalnych. 

W miarę potrzeb szkolenia tego typu będą 
kontynuowane. 

(grkiw) 

Odwiedziny w Domu 
Dziecka 

orocznym zwyczajem, z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia, pracownicy BGPW dnia 7.01.1999 r. 
odwiedzili Domy Dziecka w Płudach i Białołęce. 

Przekazano paczki ze słodyczami, owoce, książki, 
zabawki oraz odzież. Akcja sfinansowana była przez 
Komisję Zakładową NSZZ "Solidarność" PW. 

Wszystkim koleżankom i kolegom, którzy 
przyczynili się do zrealizowania tegorocznej imprezy 
serdecznie dziękujemy. 

Jednocześnie przypominamy, że przez cały rok 
zbieramy książki, zabawki i odzież dla dzieci z tych 
domów. 

(D.Ł.) 

Nowości wydawnicze 
Współpraca bibliotek naukowych w zakresie 
automatyzacji: materiały na międzynarodową 
konferencję. Kraków, 16-19.11.1998 
Streszczenie: 

Zmiany w polskich bibliotekach naukowych wiążą 
się przede wszystkim z rozwojem techniki komputerowej 
i sieci komputerowych. Powstają w bibliotekach bazy 
danych, z których największe to katalogi biblioteczne. 
Zawierane są porozumienia między bibliotekami na 

szczeblu lokalnym i ogólnopolskim. Powstają wspólne 
inicjatywy z tworzeniem wspólnych baz i wymianą 
informacji. Powstają konsorcja bibliotek stosujących 
różne systemy biblioteczne jak: ALEPH, PROLIB, 
TINLIB, VTLS. 
 
Szmidt Jadwiga : Biblioteki polskie we współczesnym 
Londynie 

Pierwsza książka na rynku wydawniczym traktująca 
o bibliotekach polskich oraz omawiająca ich historię 
i stan obecny 
Spis rozdziałów: 
1. Polska emigracja powojenna w Wielkiej Brytanii 
2. Biblioteki polskie w Londynie. Tło historyczne i stan 
obecny 

a) Biblioteki naukowe 
b) Biblioteki parafialne 
c) Biblioteki szkolne 

3. Podsumowanie 
 
Biblioteki publiczne w okresie transformacji: 
ogólnopolska konferencja kadry kierowniczej. 
Arłamów - Przemyśl, dn. 10-12 września 1997 r. 
Tematami referatów są : 
- społeczne i kulturowe podstawy transformacji 
- ustawa a przyszłość bibliotek 
- zmiany zachodzące w bibliotekach w wyniku 

komputeryzacji 
- dostosowanie organizacji do nowych warunków  

(A.W.) 
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