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Wręczenie odznaczeń

W

dniu 18.02.2002r. w czasie ogólnouczelnianej
uroczystości wręczono odznaczenia następującym
pracownikom Biblioteki Głównej.
Złoty Krzyż Zasługi:
Dr inż. Grzegorz Antoni Płoszajski
Mgr Jan Grzegorz Zaleski
Brązowy Krzyż Zasługi:
Ewa Elżbieta Szczepaniak
Dyrekcja
serdecznie
gratuluje
i
dziękuje
odznaczonym za ich wkład w rozwój działalności
biblioteczno- informacyjnej
(E.D.)

Konferencja w BG PW

D

yrekcja
Biblioteki
Głównej
Politechniki
Warszawskiej informuje, że w dniach 23-24.09.2002
r. organizuje konferencję nt. "Współpraca bibliotek
naukowych w zakresie obsługi użytkowników".
Zadaniem konferencji jest zwrócenie uwagi na
konieczność współpracy bibliotek naukowych, instytucji
naukowych i stowarzyszeń w celu wypracowania
wspólnej płaszczyzny działań, pozwalających na
zapewnienie użytkownikom możliwie szerokiego dostępu
do krajowych i światowych źródeł informacji naukowej.
Problemy te nabierają szczególnego znaczenia
w sytuacji trudności finansowych kraju, a tym samym
bibliotek naukowych, przy jednoczesnej tendencji
wprowadzania szeregu nowych przepisów prawnych.
Organizatorzy zapraszają do aktywnego włączenia się do
dyskusji bibliotekarzy, ale również użytkowników
i przedstawicieli
innych
placówek
naukowych
i organizacji z zakresu bibliotekarstwa czy informacji
naukowej.
Prosimy
o
przygotowanie
referatów
lub
komunikatów na następujące tematy:
- Współpraca
bibliotek
naukowych
(konsorcja,
porozumienia, inne formy)
w środowisku (regionie, mieście, uczelni)
w skali kraju
współpraca międzynarodowa
- Doświadczenia – Projekty

luty 2002
- Przygotowanie bibliotekarzy do współpracy (np.
programy studiów)
- Współpraca z innymi placówkami i stowarzyszeniami
naukowymi
Konferencja będzie w drugim dniu połączona ze
zjazdem Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół
Wyższych, na którym Rada Wykonawcza złoży
sprawozdanie z rocznej działalności.
Przewidywany koszt uczestników konferencji:
150 zł. (uczestników wyłącznie zjazdu opłata nie
obowiązuje)
Termin zgłaszania referatów i komunikatów
z krótkim streszczeniem do 29.03.br. na adres
Elżbieta Dudzińska dudz@bg.pw.edu.pl Fax/tel.
(0 22) 621-13-70 (z krótkim streszczeniem)
Program konferencji
zostanie podany do
30.04.2002r.
W związku z założeniem druku materiałów przed
konferencją
prosimy
o
nadsyłanie
referatów
i komunikatów do 15.06.2002r.
Zgłoszenia uczestnictwa prosimy składać na
załączonym formularzu do końca marca.
Adres strony konferencji:
http://www.bg.pw.edu.pl/konferencja/

Nowe bazy
ProQuest

B

iblioteka Główna Politechniki Warszawskiej zaprasza
wszystkich zainteresowanych użytkowników do
korzystania z baz danych firmy Proquest Information
and Learning Company. Dostęp do baz pod adresem:
www.il.proquest.com/pqdauto,
bezpośrednio
przez
numery IP.
Możliwe jest korzystanie z następujących baz:
ABI/Inform Research - dane z 800 bieżących
ogólnoświatowych czasopism biznesowych, obejmujące
takie zagadnienia jak: zarządzanie, biznes, finanse
podatki, księgowość. Baza uznawana za najlepszą bazę
ekonomiczną umożliwia dostęp do abstraktów i pełnych
tekstów artukułów.
ABI/ Trade and Industry - Indeksuje źródła informacji
ze świata finansów i przemysłu. Możliwość
wyszukiwania w ponad 700 tytułach czasopism
zawierających dane z najważniejszych gałęzi przemysłu
takich jak teleko-munikacja, elektronika, transport,
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budownictwo a także finanse i ubezpieczenia. 99%
danych dostępnych w postaci pełnych tekstów.
W przypadku trudności z wejściem do baz należy
zresetować wyszukiwarkę:
http://www.umi.com/cookiecutter i wybrać Reset Your
Browser, gdyż wyszukiwarka zapamiętuje dotychczasowe
ID.
W
przypadku
trudności
z
bezpośrednim
połączeniem przez IP prosimy o kontakt z Ośrodkiem
Informacji Naukowej, tel. 660-73-00, 628-71-84, e-mail:
oin@bg.pw.edu.pl
(A.T.)

EIFL-EBSCO

olitechnika Warszawska otrzymała dostęp do baz
Pczasopism
elektronicznych w ramach projektu EIFL-

EBSCO.
W chwili obecnej można testować dziesięć baz
podając hasło, po które proszę zgłaszać się do Ośrodka
Informacji Naukowej lub Czytelni Czasopism.
W najbliższym czasie zostanie uruchomiony dostęp
poprzez IP i zmiemi się nieco zestaw baz, które można
przeszukiwać.
Informacje o wszelkich zmanach związanych z EBSCO
będziemy informować na tej stronie.
Aby przeszukiwać bazy należy po zalogowaniu się
wybrać odnośnik EBSCOhost Web, lub EBSCOmed
(Medline).
Test trwać będzie ok. trzech tygodni, później
powinny zostać uruchomione połączenia na podstawie IP.
(A.K.)

EI-Compendex

B

iblioteka
Główna
Politechniki
Warszawskiej
przystąpiła do kolejnego konsorcjum, które umożliwia
korzystanie z EI Compendex- największej bazy
danych z zakresu nauk technicznych.
EI Compendex zawiera ponad trzy miliony
streszczeń artykułów, raportów technicznych i materiałów
konferencyjnych oraz doniesień naukowych w formie
elektronicznej. Zasięg chronologiczny bazy jest bardzo
szeroki, obejmuje publikacje od roku 1970 do chwili
obecnej.
Rezultaty wyszukiwań dostępne są w postaci opisu
źródła i abstraktu. EI Compendex indeksuje ok. 5 tysięcy
międzynarodowych
czasopism,
materiałów
konferencyjnych i raportów technicznych. Każdego roku
przybywa około 220 tysięcy nowych rekordów z ponad
175 dyscyplin spośród następujących dziedzin:
nauki środowiskowe
mechanika
elektryczność
nauki materiałowe
fizyka ciała stałego i nadprzewodnictwo
bioinżynieria
energetyka

chemia
optyka
skażenie powietrza i wody
zagospodarowanie odpadów stałych, odpady
niebezpieczne
transport drogowy, inżynieria bezpieczeństwa
transportu
kontrola i inżynieria zarządzania
EI Compendex jest udostępniana w ramach rocznej
umowy licencyjnej a dostęp do niej będzie możliwy ze
wszystkich komputerów na terenie Politechniki
Warszawskiej poprzez nr IP. Obecnie trwają
przygotowania do uruchomienia bazy na serwerze ICM w
Warszawie. Do czasu zakończenia w/w prac z bazy
można korzystać przez stronę Biblioteki Głównej, przez
link Science Direct (wejście do Elseviera) lub przez
bezpośredni adres:
www.ei.org/engineeringvillage2/trial.htm
Pojawi się żądanie ID i passwordu, po które należy
zgłosić się do Ośrodka Informacji Naukowej:
e-mail: oin@bg.pw.edu.pl
tel.: 628-71-84 lub 660-73-00
(A.T.)

Prezydium Rady
Bibliotecznej

W

dniu 17. 01. 2002r. odbyło się posiedzenie
Prezydium Rady Bibliotecznej.
W posiedzeniu uczestniczyli:
prof. Andrzej Makowski
prof. Andrzej Biń
mgr Elżbieta Dudzińska
mgr Krystyna Sosnowska
Teresa Sawicka
Dyrektor Biblioteki Głównej Elżbieta Dudzińska
przedstawiła wnioski o odznaczenia dla następujących
osób:
mgr Alicja Cisak – Srebrny Krzyż Zasługi
Barbara Dudek – Brązowy Krzyż Zasługi
mgr Elżbieta Mroczek – Brązowy Krzyż Zasługi
mgr Alicja Portacha – Brązowy Krzyż Zasługi
Andrzej Sunderland – Brązowy Krzyż Zasługi.
Prezydium w wyniku jawnego głosowania poparło
wnioski. Wszystkie wnioski uzyskały też akceptację
Rektorskiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń oraz Senatu.
Dyrektor Biblioteki Głównej przedstawiła wniosek
o przyznanie nagrody zespołowej za rok 2001 stopnia II
JM Rektora niżej wymienionym pracownikom:
dr inż. Grzegorz Płoszajski – zastępca dyrektora ds.
informatyzacji
mgr Grażyna Kiwała – kier. Ośrodka Infromatyzacji
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mgr Agata Wietecha – starszy bibliotekarz
Agata Komsta – magazynier
mgr inż. Agnieszka Smoderek – mł. bibliotekarz
mgr Paweł Szymański – kustosz
mgr Jacek Trojanowski – bibliotekarz
mgr Małgorzata Wornbard – kustosz
Prezydium Rady Bibliotecznej w wyniku jawnego
głosowania poparło.
(T.S.)

ALEPH – spotkanie robocze

W

dniu 12.02.2002 odbyło się spotkanie robocze
przedstawicieli wszystkich agend Biblioteki
Głównej oraz bibliotek wydziałowych pracujących
w systemie ALEPH. Celem tego spotkania była
współpraca w ramach systemu. Omówione zostały
zagadnienia dotyczące współpracy, na które należy
szczególnie zwrócić uwagę w zakresie prac:
— Oddziału Opracowania
o wszystkich planowanych zmianach, jak np.
wprowadzenie nowej normy czy zmiana zasad
zapisu danych pracownicy oddziału powinni
najpierw powiadomić dyrekcję oraz administratorów
systemu. Dyrekcja przekaże informację o tych
zmianach oraz o dacie wejścia ich w życie
wszystkim osobom zainteresowanym.
Oddział Opracowania kontroluje i koryguje
wszystkie rekordy bibliograficzne wprowadzane do
bazy katalogowej WTU01. Po wprowadzeniu
nowych opisów przez biblioteki wydziałowe lub
filie prosimy o powiadamianie o tym przez e-mail
lub telefonicznie Oddz. Oprac. aby przez
początkowy okres współpracy mógł dokonać
natychmiastowego
sprawdzenia
rekordów
i
ewentualnie korekty. Kwestia zapisu rekordów
egzemplarzy
nie
podlega
kontroli
Oddz.
Opracowania, lecz wymaga stosowania się przez
biblioteki do przyjętych zasad w systemie.
przed wykonywaniem jakichkolwiek nowych prac,
jak np. usuwanie egzemplarzy zagubionych,
prosimy o kontakt i uzgodnienie zasad zmian w
systemie z Oddziałem Oprac.
— Oddziału Czasopism
Oddział prowadzi cały katalog czasopism,
wprowadzając opisy również z Biblioteki Wydziału
Chemicznego
— Oddziału Udostępniania:
Konta czytelników: ZAWSZE należy wpisać typ
czytelnika. W tym polu zakodowana jest informacja
do którego wydziału/instytutu przynależy czytelnik,
czyli np. z: Wydziału Inżynierii Lądowej, Wydziału
Inżynierii Środowiska, WMB. Jest to ważne m.in. ze
względu na konieczność wyciągania danych
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statystycznych. Właśnie przy wybieraniu danych do
statystyki za 2001 rok okazało się, że 1748
rekordów lokalnych było pozbawionych typu
czytelnika
Przy zapisie nowego czytelnika należy wprowadzić
dwa adresy: 01 i 02. Jeśli jest to ten sam adres
wystarczy go powielić i zmienić tylko typ adresu.
Uwaga – zawsze należy uaktualnić datę ważności
adresu! W przypadku jego zdeaktualizowania
system ALEPH nie bierze jej pod uwagę, m.in.
przestaje być widoczny na liście czytelników, a poza
tym wykazuje brak danych kiedy przenosimy
informacje o czytelnikach z Wydz. Elektroniki do tej
biblioteki.
obiegówki w chwili wystawiania obiegówki należy
sprawdzić, czy czytelnik rozliczył się z każdą
z podbibliotek (prosimy zwrócić uwagę, że część
listy podbibliotek nie jest widoczna na pierwszym
ekranie).
należy usunąć dane lokalne do wszystkich
podbibliotek. System nie pozwala na usunięcie praw
do podbibliotek jeśli w danej podbibliotece są
wypożyczenia. Konto może zostać wznowione
w przypadku np. rozpoczęcia studiów na innym
wydziale, studiów doktoranckich itp.
Zdajemy sobie sprawę że utrudnieniem dla czytelników
są wędrówki pomiędzy bibliotekami w celu podpisania
obiegówek, co jest do uniknięcia w przypadku bibliotek
połączonych jednym systemem, mających wspólną bazę
czytelników. Czekamy na ewentualne propozycje
wychodzące naprzeciw oczekiwaniom czytelników.
Obecny system rozliczeń i współpracy nie był zmieniany
od dawna. Nie narzucamy tych zmian, czekamy jednak na
sugestie mające ostatecznie na celu ułatwienie
czytelnikom kontaktów z biblioteka, a raczej bibliotekami
na Uczelni. Biblioteki spoza BG jako biblioteki
niezależne mogą mieć w tej kwestii odrębne zdanie.
W czasie spotkania oddziały zgłosiły również uwagi
i problemy, m.in.:
konieczność ograniczenia kolejek do egzemplarza
uwidocznienie na rewersie kodu kreskowego a nie
ID czytelnika
nieprawidłowe działanie niektórych opcji, jak np.
„przedłuż wszystkie”
Te i inne problemy zostały zgłoszone do serwisu,
ponieważ nie jest możliwe ich wprowadzenie przez
administratorów systemu.
(grkiw)

Szkolenie w OIN
15 lutego b.r. przeprowadzono szkolenie dla bibliotekarzy
systemu biblioteczno-informacyjnego PW w zakresie
korzystania z baz danych i możliwości ich udostępniania
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w sieci Politechniki Warszawskiej. W spotkaniu wzięli
udział kierownicy bibliotek Wydziału Inżynierii Lądowej,
Inżynierii Materiałowej, Wydziału Mechatroniki,
Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz
kierowniczka Biblioteki Instytutu Informatyki.
Na spotkaniu omówiono:
Bazy danych o zasięgu ogólnokrajowym:
Baza Zawartości Polskich Czasopism Technicznych
Baza materiałów pokonferencyjnych SympoNet
Bazy dostępne w komputerowym systemie bibliotecznym
Aleph:
Bibliografię publikacji pracowników PW
Bibliografię Prac Doktorskich i Habilitacyjnych
Bazę Prospectus
Bazy Bibliograficzno-abstraktowe dostępne w sieci
uczelnianej:
Chemical Abstracts
EI Compendex
INSPEC
SCI-EX
Bazy czasopism pełnotekstowych dostępne w sieci
uczelnianej:
Academic Press
Elsevier
Proquest
Springer
SwetsNavigator
Bazy danych dostępne na innych warunkach (dostęp
czasowy lub w ramach prenumeraty czasopism w wersji
papierowej-nieodpłatnie)
Czasopisma American Institute of Physics
EIFL-Ebsco
Emerald Insight
E-printy
US Department of Energy
Wiley InterScience
Spotkanie przeprowadziła kierowniczka Ośrodka
Informacji Naukowej Anna Tonakiewicz.
Wszystkich zainteresowanych takim spotkaniem w
innym, dogodnym terminie, prosimy o kontakt: tel. wew.
73-00 lub 628-71-84; e-mail: tonak@bg.pw.edu.pl
(A.T.)

Opracowanie zbiorów – nowe
normy

O

ddział Opracowania Książek i Zbiorów Specjalnych
Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej
pragnie
poinformować
wszystkich
zainteresowanych, że wyszły dwie nowe normy
niezbędne w procesie katalogowania:

1.

Ukazała się dawno oczekiwana norma „Opis
bibliograficzny-dokumenty elektroniczne” (PNN-01152-13) w której podano zasady sporządzania
opisu
bibliograficznego
dokumentów
elektronicznych wspólne dla wszystkich rodzajów
dokumentów opublikowanych na nośnikach
elektronicznych.
2. Ukazała się również nowa norma „Transliteracja
znaków cyrylickich na znaki łacińskie – języki
słowiańskie i niesłowiańskie” (PN-ISO 9),która
zastąpiła poprzednią normę z 1983 roku.
Wszystkie biblioteki współpracujące z Biblioteką Główna
BGPW proszone są o zapoznanie się z nowym
materiałem i stosowanie w/w norm.
(M.W.)

Cło na książki

O

d początku roku w Bibliotece Głównej prowadzone
są działania zmierzające do ustalenia trybu
dokonywania odpraw celnych książek i czasopism.
Dnia 1 01 2002 nastąpiła zmiana przepisów kodeksu
celnego. Artykuł 190 Kodeksu Celnego nakłada na
biblioteki obowiązek odpraw celnych i opłat z tym
związanych (7% podatek od VAT) za zagraniczne
książki, czasopisma oraz bazy danych na CD-ROM-ach.
Przeprowadzone zostały rozmowy z Głównym Urzędem
Ceł oraz naczelnikiem Urzędu Celnego Pocztowego
zmierzające do ustalenia uproszczonych procedur celnych
przy odprawie książek, czasopism pochodzących zarówno
z prenumeraty, zakupu jak i darów.
(J.Z.)

Przetarg na prenumeratę
czasopism polskich

W

związku z nowelizacją Ustawy o zamówieniach
publicznych, Biblioteka Główna Politechniki
Warszawskiej po raz pierwszy zorganizowała
przetarg nieograniczony na prenumeratę czasopism
polskich w 2002 roku dla Biblioteki Głównej oraz
bibliotek jej podległych (Filia przy ul. Narbutta, Filia w
Płocku, biblioteki Domów Studenckich: Akademik,
Babilon i Żaczek).
Zamówienie zostało podzielone na 3 zadania
(prenumeratę dzienników i czasopism ogólnych;
prenumeratę czasopism technicznych; prenumeratę
czasopism specjalistycznych).
Ogłoszenie o przetargu ukazało się w prasie w dniu
27 listopada 2001 r. W terminie składania ofert, czyli do
dnia 18 grudnia 2001 r. wpłynęła 1 oferta na realizacje
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zadania: prenumerata czasopism technicznych. Z powodu
braku ofert postępowanie zostało w całości unieważnione.
Na podstawie art. 71, ust 1, pkt. 4 Ustawy
o zamówieniach publicznych zawarto umowę na
realizację prenumeraty czasopism technicznych z firmą
SIGMA-NOT.
Ponownie w dniu 3 stycznia ogłoszono przetarg
nieograniczony na wyłonienie dostawcy tytułów
z 2 pozostałych zadań. Otwarcie ofert odbyło się dnia
7 stycznia. Wpłynęła 1 oferta, więc postępowanie znów
zostało unieważnione. Wykorzystując po raz kolejny art.
71, ust 1, pkt. 4 Ustawy o zamówieniach publicznych
zawarto umowę na realizację prenumeraty dzienników,
czasopism ogólnych i specjalistycznych z firmą AS Press
z Nowej Iwicznej pod Warszawą.
(S.P.)

Zebranie kierowników

W

dniach 08.01 i 18.01.br dyrekcja zaprosiła
kierowników oddziałów na zebranie na którym
poruszano przede wszystkim bieżące sprawy
organizacyjne, związane z sprawozdawczością, sytuacją
finansową Biblioteki Głównej i założenia na przyszłość
oraz informację o wprowadzonych przepisach prawnych
i wynikających z nich konsekwencjach.
(E.D.)

Narodowy Zasób
Biblioteczny w 2001
kolejnego roku skłania zawsze do
P analizyoczątek
i oceny okresu minionego, zamkniętego

symboliczną datą 31 grudnia. Wnioski przeważnie
decydują o naszym spojrzeniu na przyszłość, wpływają na
kształt i treść naszych oczekiwań. Rok 2001 w naszej
bibliotece to okres budowania „od podstaw” księgozbioru
NZB. Wyselekcjonowano ze zbiorów prawie 2000
książek i ulokowano je w nowym magazynie.
Dotychczasowe
warunki
przechowywania
części
dokumentów przyspieszyły proces ich destrukcji.
Konieczna była analiza nowego zbioru pod kątem
zniszczeń mechanicznych i fizykochemicznych. Efektem
tych prac było:
a/ skierowanie całego zbioru do dezynfekcji
w komorze próżniowej w Archiwum Akt Dawnych,
b/ do pełnej konserwacji przygotowano 12
dokumentów w tym 6 starych druków.,
c/ do prac introligatorskich przeznaczono 650 egz.
książek.
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Niestety bardzo głęboki proces zawilgocenia części
księgozbioru, duże powierzchnie pleśni na okładkach,
grzbietach i w środku bloku książek zmusiły nas do
skierowania do analizy mikrobiologicznej 139
dokumentów, które już raz przeszły proces oczyszczania
w komorze próżniowej. Zlekceważenie tych śladów
groziło w sprzyjających dla grzyba warunkach powolnym
ale ponownym jego rozwojem i stanowiło dla całego
zbioru wielkie niebezpieczeństwo. Charakter naszych
dotychczasowych działań wskazuje, że wybraliśmy
tradycyjne formy ochrony zbiorów: ratujemy treść
poprzez leczenie jej fizycznej formy. Nowe już stosowane
i bardzo skuteczne metody zabezpieczania jak
mikrofilmowanie i digitalizacja to dla nas przyszłość.
Drugim zakresem naszych prac było wypracowanie
zasad udostępniania nowego zbioru. Opracowany
Regulamin został zatwierdzony przez Radę Biblioteczną i
w formie Zarządzenia nr 2 Rektora Politechniki
Warszawskiej z dnia 10 stycznia 2002 r. obowiązuje już
w bibliotece. W czytelniach czasopism i naukowej
udostępniany
jest
wszystkim
zainteresowanym
czytelnikom (zalecamy lekturę). W pracowni NZB w toku
są prace nad pełną prezentacją wiedzy o tworzonym
księgozbiorze. Budowana jest „baza informacyjna” w
postaci:
a/ katalogów alfabetycznych starych druków
i wydawnictw XIX-wiecznych. W opisach uwzględniono
wszystkie indywidualne cechy dokumentu pozwalające na
jego pełną identyfikację (znaki własnościowe, rkps.
zapiski w całym bloku książki, braki i wady techniczne),
b/ kartoteki alfabetycznej obejmującej skrócone
opisy wszystkich dokumentów zarówno wyselekcjonowanych z księgozbioru biblioteki jak i tych
pochodzących z innych źródeł. W opisach uwzględnia się
także wszystkie informacje dodatkowe o dokumencie(czy
był w komorze próżniowej, jego aktualny stan fizyczny,
źródło pochodzenia.
Realizując program zabezpieczania części zbiorów
rozpoczęliśmy świadomą działalność ochrony naszego
dziedzictwa kulturowego. Podjęte decyzje i wykonane
prace to dopiero pierwszy mały krok na drodze
wyznaczonej przez hasło „Zachowajmy przeszłość dla
przyszłych pokoleń” Naszym głównym celem w
bieżącym roku jest wprowadzenie księgozbioru NZB do
bazy komputerowej. Dobry start w minionym roku
pozwala mieć nadzieję, że tegoroczne plany będą
realizowane bez przeszkód.
(H.Z.)

Książka w liczbach
21 stycznia 2002r Biblioteka Narodowa i Departament
Książki Ministerstwa Kultury zorganizowali na spotkanie
dyskusyjne na temat „Książki w liczbach”. Inspiracją do
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spotkania był fakt ukazania się 46(!) rocznika „Ruch
Wydawniczy w Liczbach 2000”. W spotkaniu
uczestniczyli ...
Uroczystość zainaugurował dyr. Michał Jagiełło,
który
przedstawił
wydawnictwo
w
kontekście
historycznym, a kierowniczka Pracowni Statystyki
Wydawnictw p. Krystyna Bańkowska-Bober przybliżyła
nam jego charakter, przeznaczenie oraz rolę w
środowisku
wydawniczo-bibliotecznym.
Jest
to
wyjątkowa publikacja, która nieprzerwanie od 1955 roku
kompleksowo przedstawia tendencje polskiej polityki
wydawniczej i jej wartość dla badaczy rynku książki jej
niepodważalna.
Analiza
tabelowych
zestawień
liczbowych mówi nam o naszych preferencjach,
potrzebach i możliwościach literackich. W dyskusji
naświetlono współczesne problemy związane z pełną
prezentacją informacji. Nie wywiązywanie się wydawców
z nałożonego na nich przez Ustawę obowiązku o
przesyłaniu do Biblioteki Narodowej egzemplarza
obowiązkowego, który jest podstawą do wszystkich
obliczeń, brak informacji o nakładach, dodrukach i
nowych rzutach poczytnych wydawnictw utrudnia
prezentację pełnego obrazu ruchu wydawniczego. Mimo
tych kłopotów „Ruch Wydawniczy w Liczbach”
obejmuje ok. 85% całej polskiej produkcji wydawniczej i
jest cennym źródłem informacji dla wszystkich których
zawodowo i nie tylko interesuje świat książki.
(H.Z.)

Biblioteki wobec czytelników
niepełnosprawnych

Z

arząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
oraz Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
zorganizowały jednodniową konferencję nt. „
Biblioteki
współczesne
wobec
czytelników
niepełnosprawnych – budownictwo i wyposażenie”.
Głównym problemem poruszanym w trakcie obrad
było budownictwo biblioteczne oraz stosowane w nim
rozwiązania architektoniczne mające ułatwić czytelnikom
niepełnosprawnym dostęp do bibliotek. Autorzy
referatów powoływali się na szereg norm i przepisów z
polskiego prawa, których realizacja powinna teoretycznie
bynajmniej ułatwiać dostęp do bibliotek tej grupy
użytkowników. Przedstawione zostały rozwiązania w tym
zakresie w Europie Zachodniej oraz Stanach
Zjednoczonych.
W Polsce tylko nieliczne instytucje mogą się
poszczycić osiągnięciami w tym zakresie, i to tylko te,
nowo wybudowane lub zmodernizowane. Największą
barierą są zazwyczaj środki finansowe niezbędne do
przeprowadzenia tego typu projektów. Do tych, którym
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się w ostatnim czasie udało wprowadzić szereg rozwiązań
z należą Biblioteka Narodowa i Biblioteka Uniwersytecka
w Warszawie, ich przedstawiciele omówili zastosowane
rozwiązania.
Kolejnym poruszanym tematem było gromadzenie
zbiorów w formatach alternatywnych.
Na konferencji nie zabrakło przedstawicieli osób
niepełnosprawnych, którzy w swoich wystąpieniach
wskazywali na swoje potrzeby i oczekiwania wobec
instytucji jakimi są biblioteki.
Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem BUW-u.
Konferencja odbyła się 18.01.2002, Bibliotekę
Główną Politechniki Warszawskiej reprezentowali
zastępca dyrektora mgr Jan Zaleski i mgr Alicja Portacha.
(A.P.)

Planowane konferencje
Udział bibliotek akademickich w kształtowaniu
społeczeństwa informacyjnego w Polsce: potencjał,
możliwości, potrzeby. Organizator: Biblioteka Główna
ATR w Bydgoszczy. 15-17.05.2002, Bydgoszcz
(http://ebib.oss.wroc.pl/konferencje/index.html)
Historyk a nowoczesny system informacji archiwalnej.
Organizator: Polskie Towarzystwo Historyczne. 1415.11.2002, Toruń
Wyższe szkolnictwo techniczne na ziemiach polskich
w okresie zaborów. Organizator: Polskie Towarzystwo
Historii
Techniki.
październik
2002,
Muzeum
Kolejnictwa przy ul. Towarowej.
Wkład Polaków w rozwój techniki światowej.
Organizator: Polskie Towarzystwo Historii Techniki.
Przewidywany termin: listopad 2002.

Kursy, szkolenia
Czasopisma elektroniczne. Organizator: Biblioteka
Główna i Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej
Politechniki Wrocławskiej. Termin: 16-19 kwietnia 2002.
http://www.bg.pwr.wroc.pl/USLU/kursy/czas_2002.htm
Warsztaty z technik komunikacyjnych. Organizator:
Fundacja Wspierania Instytutu Informacji Naukowej
i Studiów Bibliologicznych UW. Termin: kwiecień 2002.
Cena: 350 PLN.

Warto przeczytać
Tym razem podajemy adresy kilku ciekawych artykułów
w EBIBie (Elektroniczna Biblioteka)
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http://ebib.oss.wroc.pl/
Asa Lindberg-Sand: Rozumienie znaczenia usług
bibliotecznych dla rozwoju wiedzy na nowoczesnym
uniwersytecie - pytanie o rolę sieci biblioteki
uniwersyteckiej. http://ebib.oss.wroc.pl/2002/30/
Wanda Pindlowa: Jakość usług informacyjnych jako
warunek tworzenia nowoczesnego społeczeństwa
informacyjnego w Unii Europejskiej.
http://ebib.oss.wroc.pl/2002/31/
- Mirosław Górny: Czas jako ilościowa miara jakości
usług bibliotecznych
http://ebib.oss.wroc.pl/2002/31/
Bożena Bednarek-Michalska: Ocena jakości
bibliotekarskich
serwisów
informacyjnych
udostępnianych w Internecie –
http://ebib.oss.wroc.pl/2002/31/
Ukazał się również nr 3 z 2001 r. Przeglądu
Bibliotecznego oraz nr 1 z 2002 r. Forum
Akademickiego, które radzimy przeczytać.
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