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Informacje
Biblioteka Główna
Rada Biblioteczna
31 marca 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady
Bibliotecznej, na którym przedstawione
zostało sprawozdanie z działalności jednostek
SBI za 2014 rok. Dotyczyło ono m.in. spraw
związanych
z
finansami
bibliotek,
gromadzeniem zbiorów, ich udostępnianiem,
wykorzystaniem
źródeł
elektronicznych
oraz udziałem pracowników w szkoleniach
i konferencjach. Członkowie Rady pozytywnie
odnieśli się do
zmian w regulaminie
organizacyjnym biblioteki, obejmujących
m.in. wyodrębnienie Oddziału ds. obsługi
Bazy Wiedzy, przekształcenie Filii BG PW –

Biblioteki DS. Akademik w sekcję Oddziału
Udostępniania i Przechowywania Zbiorów
o nazwie Punkt Biblioteczny DS. Akademik
oraz aktualizację symboli komórek Biblioteki
Głównej na potrzeby SAP.
Rada Biblioteczna poparła wniosek w sprawie
przyznania nagrody indywidualnej II stopnia
Rektora
Politechniki
Warszawskiej
za działalność organizacyjną dla
Anny
Tonakiewicz-Kołosowskiej za organizację
zajęć i promocję informacji edukacyjnej
na terenie Uczelni.
(MMM)

5000 publikacji w Bibliotece Cyfrowej PW
W marcu Biblioteka Cyfrowa PW przekroczyła
liczbę 5 tysięcy dokumentów. Pięciotysieczną
publikacją okazała się Elektrotechnika
Mieczysława Pożaryskiego - powielony
rękopis wykładu prowadzonego w 1914 r.

współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia
Elektryków Polskich.
W ostatnim okresie w Bibliotece Cyfrowej
umieszczone
zostały
kolejne
roczniki
zdigitalizowanych
czasopism
międzywojennych: Gaz i Woda, Przegląd
Techniczny,
Przegląd
Elektrotechniczny,
Gospodarka Wodna, Inżynier Kolejowy.

Profesor Mieczysław Pożaryski (1875-1945)
był
wieloletnim dziekanem Wydziału
Elektrycznego Politechniki Warszawskiej,

(MM)
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Wybory w Bibliotece Głównej PW
W dniu 25 marca 2014 r., w trakcie zebrania
wyborczego, pracownicy Biblioteki Głównej,
Centrum Studiów Zaawansowanych, Centrum
Współpracy Międzynarodowej oraz Centrum
Informatyzacji w Politechnice Warszawskiej
zdecydowali o wyborze
społecznego
inspektora pracy oraz rzecznika zaufania.
Stanowisko społecznego inspektora pracy

objęła Joanna Basińska z Biblioteki Głównej,
natomiast
rzecznikiem zaufania została
Agnieszka Kowalczuk również z Biblioteki
Głównej.

Kadencja wybranych osób będzie trwała
do 2019 r.
(AK)

Przewodnik po bibliotekach PW
W marcu 2015 r. Oddział Informacji
Naukowej uruchomił dodatkowy termin
szkolenia bibliotecznego w formie online
Przewodnik po bibliotekach PW.

Materiałowej, Wydział Inżynierii Produkcji
(studenci stacjonarni i niestacjonarni),
Wydział Matematyki i Nauk Stosowanych,
Wydział
Transportu,
Wydział
Inżynierii Lądowej w ramach przedmiotu
Informacja
Naukowa
i
Patentowa
(studenci
stacjonarni i niestacjonarni).

Szkolenie zostało udostępnione studentom
pierwszego
roku studiów
I stopnia
z
następujących
wydziałów:
Wydział
Architektury, Wydział Chemiczny Wydział
Elektryczny
(studenci
stacjonarni
i
niestacjonarni),
Wydział
Geodezji
i Kartografii, Wydział Inżynierii Chemicznej
i Procesowej, Wydział Inżynierii

Do szkolenia przystąpiły łącznie 42 osoby.

(MG)

W niezwykłym świecie kryształów
W dniach 9-12 marca w Gmachu Głównym
prezentowana była ekspozycja W niezwykłym
Świecie Kryształów. W ciągu czterech dni
można było podziwiać piękno kryształów,
ich skomplikowaną strukturę, poznać historię
ich
badań
oraz
ich
zastosowanie
we współczesnym świecie. Wystawa została
zorganizowana z okazji Międzynarodowego
Roku Krystalografii IYCr2014 oraz Jubileuszu

650-lecia
Uniwersytetu
w Krakowie.

Jagiellońskiego

Prezentacja na Politechnice Warszawskiej
jest
jej
kolejnym
przystankiem
w wędrówce po uczelniach i instytutach
naukowych krajowych i zagranicznych.
Obecnie można ją oglądać w Płocku.
Inicjatorką przybliżenia świata krystalografii
była Hanna Zdunek.
(HZ)
2

Sekcja Kolekcji Dziedzinowych
Nabór kandydatów do Sekcji
W marcu został przeprowadzony dodatkowy
nabór bibliotekarzy do Sekcji Kolekcji
Dziedzinowych. Zgłosiło się 8 osób. Do końca
2015
r. kandydaci na
bibliotekarzy
dziedzinowych będą odbywali szkolenia
i praktyki w celu zdobycia odpowiednich

kwalifikacji. Spośród kandydatów zostanie
wybranych 5 bibliotekarzy dziedzinowych
do działów Mechanika, Chemia, Przemysł
chemiczny,
Technologia
chemiczna,
Technologia maszyn, Techniki wytwarzania,
Inżynieria materiałowa.
(JSiem)

Plik Access
Od marca br. cały proces gromadzenia
rejestrowany jest w opracowanym przez
bibliotekarzy Sekcji Kolekcji Dziedzinowych
pliku Access. W pliku zawarte są informacje
dotyczące tytułów zamawianych książek,
akcesji, cen, dostawców, terminów realizacji
zamówień. Wprowadzane w kolejnych
etapach dane, dają informacje o stanie
realizacji poszczególnych zamówień.

Od strony technicznej plik opracowała
Grażyna Kiwała z Oddziału Informatyzacji.
W pliku może pracować jednocześnie kilka
osób co jest jego ważną funkcjonalnością.
Osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie
pliku od strony merytorycznej jest Joanna
Basińska.

(JSiem)
BG PW
Szkolenia dla studentów w semestrze letnim
Informacja naukowa i patentowa
W marcu br. wraz z nadejściem semestru
letniego rozpoczęły się zajęcia dla grupy
39 studentów studiów I stopnia Wydziału
Inżynierii Materiałowej, którego władze
zdecydowały się na wprowadzenie Informacji
naukowej i patentowej jako przedmiotu
obieralnego do programu studiów I stopnia.

Realizacja odbywa się w formie wykładów,
warsztatów oraz e-learningu.
Na miejscu w siedzibie WIM przeprowadzono
wykłady, od marca do czerwca realizowane
będą zajęcia warsztatowe w Bibliotece
Głównej PW.

(ATK)
Wsparcie dla Seminarium dyplomowego
Na życzenie profesora Krzysztofa Sikorskiego
z
Wydziału
Inżynierii
Materiałowej

przeprowadzono trzy dwugodzinne wykłady,
jako wsparcie Seminarium dyplomowego,
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dla studentów studiów II stopnia WIM.
W
ramach
zaplanowanych
zajęć,

poza
wykładami,
przewidziano
przeprowadzenie kursu E-Chemia.
(ATK)

Wolny Dostęp
Kolejna sesja egzaminacyjna za nami
Bibliotekarze z Wolnego Dostępu nie muszą
znać dokładnych terminów z kalendarza
akademickiego by wiedzieć kiedy na Uczelni
zaczyna
się
sesja
egzaminacyjna.
Jednoznacznym symptomem nadchodzących
egzaminów jest wzmożony ruch studentów
w obrębie Wolnego Dostępu. Coraz więcej
osób, jako miejsce najbardziej sprzyjające

Styczeń 2014
Styczeń 2015

przyswajaniu wiedzy, wybiera przestrzeń
Wolnego Dostępu. Potwierdzają to statystyki
określające
zarówno
liczbę
wejść,
wypożyczonych książek, a także książek
z których użytkownicy korzystają na miejscu.
Dla porównania został wybrany styczeń 2014
i styczeń 2015, dane porównawcze zostały
przedstawione
w
poniższej
tabeli.

Liczba odwiedzin

Wypożyczenia

Książki
wykorzystane
na miejscu

29474
31362

2301
2348

4757
4916

(EK, WL)

Wycieczki szkolne

Od kilku lat OIN BG PW współpracuje z Biurem
Promocji PW, między innymi oprowadzając
wycieczki szkolne
po
bibliotece.
Są
to
najczęściej
grupy
uczniów
ze
szkół
podstawowych,
gimnazjum
czy
liceum,
z
terenu
Warszawy,
ale też i innych miast.

pozostają pod wrażeniem wielkości biblioteki,
zwłaszcza jeśli porównują Bibliotekę Główną
PW ze swoją szkolną biblioteką.
W grudniu 2014 roku gościliśmy uczniów
gimnazjum z Nowego Dworu Mazowieckiego,
zaś w lutym 2015 r. dwie klasy ze szkół
podstawowych – jedną z Ursynowa, drugą
z prywatnej szkoły – tzw.
Platerówki.
Warto wspomnieć, że ta ostatnia szkoła,
zgłosiła się do nas już kilka razy.

Prezentujemy nasze czytelnie, omawiamy
w skrótowej formie pracę biblioteki,
wyświetlamy jeden z filmów z naszej strony
domowej. Duże zaciekawienie budzą regały
kompaktowe,
które
pokazujemy
w Wypożyczalni Studenckiej.
Uczniowie

Wycieczki
oprowadzają
Komorowska i Eliza Królak.

–

Grażyna

(GK)
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Filie
Biblioteka Wydziału Chemicznego
100-lecie Odnowienia Tradycji Politechniki
Warszawskiej
W
ramach
marcowych
uroczystości
związanych ze 100-leciem istnienia Wydziału
Chemicznego przygotowana i zaprezentowana
została wystawa planszowa Filia Biblioteki
Głównej PW - Biblioteka Wydziału
Chemicznego wczoraj i dzisiaj oraz wystawa
w gablotach prezentująca sylwetki dziesięciu
profesorów
Wydziału
Chemicznego
z okresu dwudziestolecia międzywojennego.
Oprócz tego kontynuowane były prace
nad
przygotowaniem
zestawień
biobibliograficznych dla 22 profesorów
Wydziału
Chemicznego
z
okresu
dwudziestolecia
międzywojennego.
Rozpoczęto też prace nad przygotowaniem
zestawienia
publikacji
o
Wydziale
Chemicznym.

Katalog centralny
Kontynuujemy
porządkowanie
katalogu
centralnego, obejmuje ono korektę opisów
formalnych (w tym kopiowanie haseł khw
i opisów bibliograficznych z katalogu NUKAT)
i rzeczowych książek z księgozbioru
podstawowego BWCH. Książki są sprawdzane
w katalogu, inwentarzu i na półce.
Przygotowywane
wykazy
rekordów
do usunięcia z katalogu przekazywane są
do Oddziału Opracowania BG.
Prezentacja o bibliotece
W ramach promocji została zaktualizowana
prezentacja
o
Bibliotece
Wydziału
Chemicznego, która będzie umieszczona
na platformie moodle. Aktualizowane były
również treści w zakładce bibliotekarzy
dziedzinowych i na stronie internetowej
BWCH.

Merkuriusz
W projekcie bierze udział 7 osób,
które zajmują się opracowaniem formalnym
i rzeczowym oraz korektą artykułów.
(AC)

Filia Płock
12 marca 2015 r.
w Filii Politechniki
Warszawskiej w Płocku została otwarta
wystawa W niezwykłym Świecie Kryształów.

zainteresowaniem,
zarówno
studentów
jak i wykładowców. Można ją oglądać
do końca kwietnia.

Wystawa, którą przekazała Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej, cieszy się dużym
(AK)
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Seminaria i szkolenia
Ochrona zbiorów w bibliotece
W warszawskiej siedzibie Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich odbyły się 22 stycznia
2015 r. warsztaty pt. Ochrona zbiorów
we współczesnej bibliotece. Uczestnikom
przybliżono
tematykę organizacji działań
zabezpieczających
zbiory
biblioteczne
przed zniszczeniem, wynikające z Ustawy
z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,
która
w
par.
4.1.1
stanowi,
że:
Do podstawowych zadań bibliotek należy
gromadzenie, opracowanie, udostępnianie
i ochrona materiałów bibliotecznych.

W czasie spotkania pokazano także działanie
maszyny klejącej i introligatorskiej oraz atlas
zniszczeń dokumentów archiwalnych. Atlas
dostępny
jest
w
Internecie,
na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów
Państwowych:
http://www.archiwa.gov.pl/pl/konserwacja/pr
zechowywanie-i-ochrona-archiwaliow/279atlas-zniszcze-dokumentowarchiwalnych.html
Warsztaty były również wymianą doświadczeń
między
pracownikami
różnych
branż,
nie tylko bibliotekarskiej. Z Biblioteki Głównej
Politechniki
Warszawskiej
uczestniczyły
w nich: Katarzyna Kopczyk, Jolanta Zduńczyk
oraz Teresa Gumołowska.

Podczas szkolenia, prowadzonego przez Ewę
Stachowską-Musiał, przekazano praktyczne
wskazówki dotyczące m.in. analizy warunków
przechowywania i opracowania programu
obejmującego zarządzanie i zabezpieczenie
zbiorów.

(TG)
Wskaźniki Bibliometryczne
W dniu 29 stycznia 2015 r. odbyło się
IX seminarium z cyklu Awanse Naukowe
pt. Wskaźniki bibliometryczne w nowych
procedurach awansów naukowych i ocenie
dorobku.

oraz zaprezentowano sposoby ich wyliczania
w oparciu o:





Wykład wprowadzający dotyczył prawnych
aspektów bibliometrycznej oceny dorobku
naukowców
w
postępowaniach
na stopień doktora, doktora habilitowanego
oraz na tytuł profesorski. Prelegent odniósł się
do wymagań stawianych w procedurach
awansowych oraz zwrócił uwagę na problemy,
z jakimi musi się uporać kandydat do awansu.

Web of Science
Scopus
Google Scholar
JCR

Zwracano uwagę na fakt , że w przypadku
liczby cytowań i Indeksu Hirscha, w zależności
od bazy, na podstawie której wykonywana
jest analiza, mogą wystąpić duże rozbieżności
wyników.
Zaprezentowano
również
sposoby
rozwiązywania najważniejszych problemów
pojawiających się w trakcie wyliczania
tych wskaźników.

W trakcie kolejnych wystąpień szczegółowo
omówiono poszczególne wskaźniki, tj. Impact
Factor,
Sumaryczny
Impact
Factor,
liczbę
cytowań
i
indeks
Hirscha
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W
seminarium
uczestniczyli
zarówno
bibliotekarze, zajmujący się bibliometrią,
jak i pracownicy naukowi zatrudnieni

w uczelniach i ośrodkach naukowobadawczych.
Organizatorem
szkolenia
było Centrum Promocji Informatyki.
(IS)

Badanie satysfakcji użytkowników
Wraz z początkiem semestru letniego
(23.02.2015) społeczność PW ma sposobność
do wyrażenia swojej opinii na temat
funkcjonowania
bibliotek
wchodzących
w skład Systemu Biblioteczno-Informacyjnego
PW.
W Bibliotece Głównej, jej filiach, a także
w bibliotekach wydziałowych i instytutowych
rozdawane są ankiety, które można wypełnić
w sposób anonimowy i tym samym
wypowiedzieć się na temat jakości pracy
bibliotek,
określić
główne
problemy
utrudniające
korzystanie
z
nich
oraz zaproponować wprowadzenie zmian
i udoskonaleń. Ankietę można wypełnić także
w postaci elektronicznej - link do niej został
zamieszczony na stronie domowej BG.

Badanie satysfakcji użytkowników bibliotek
ma na celu opisanie sposobów korzystania
z bibliotek poprzez identyfikację głównych
celów odwiedzin i częstotliwości korzystania,
określenie stopnia zadowolenia z oferty
bibliotecznej, zasobów i form działania
oraz oczekiwań dotyczących przyszłej pracy
bibliotek.
Podczas projektowania badań wykorzystano
metodologię opracowaną przez Zespół SBP
ds. analizy funkcjonowania bibliotek. Zbieranie
ankiet zostanie zakończone 17 maja 2015 r.

(EK)

Badanie efektywności bibliotek
W dniach 11-13 lutego 2015r. Biblioteka
Główna gościła uczestników projektu Analiza
Funkcjonowania Bibliotek prowadzonego
pod patronatem SBP. W spotkaniu
uczestniczyli przedstawiciele z bibliotek
publicznych oraz Zespół SBP ds. badania
efektywności
bibliotek
publicznych
i pedagogicznych.

oprogramowaniem służącym do gromadzenia
i analizy danych statystycznych oraz
organizacją badań w 2015 r. Dyskutowano
także nad planami rozwoju oprogramowania
i całego projektu. Edyta Kędzierska,
współpracująca z Zespołem SBP, przedstawiła
podczas spotkania prezentację pt. Materiały
do badania satysfakcji użytkowników
bibliotek.

Warsztaty miały na celu zapoznanie nowych
uczestników projektu z ideą przedsięwzięcia,

(EK)
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Ochrona zbiorów w bibliotece
Stowarzyszenie
Bibliotekarzy
Polskich
zorganizowało 12 marca 2015 r. w siedzibie
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im.
Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie
Warsztaty
Ochrona
zbiorów
we współczesnej bibliotece.

Celem
warsztatów
było
zapoznanie
uczestników ww. tematyką i wyrobienie
w nich przekonania, że ochrona zbiorów
bibliotecznych należy do podstawowych zadań
bibliotek (zgodnie z art. 4.1.1. Ustawy z dnia
27 czerwca 1997 r. o bibliotekach).

Tematyka warsztatów zawierała podstawowe
informacje z zakresu ochrony zbiorów
bibliotecznych, zgrupowane w następujących
blokach:

Warsztaty przeznaczone były dla bibliotekarzy,
ze szczególnym wskazaniem osób zajmujących
się przechowywaniem i udostępnianiem
zbiorów oraz kierowników i dyrektorów
bibliotek,
którzy
odpowiadają
za bezpieczeństwo zbiorów i zapewnienie
im właściwych warunków przechowywania.







działania zapobiegające różnorodnym
szkodom zbiorów (profilaktyka)
działania
likwidujące
szkody,
które
powstały
w
zbiorach
(konserwacja, renowacja)
działania
zabezpieczające
treść
zbiorów (kopiowanie zbiorów)
zasady polityki ochrony zbiorów, którą
prowadzić powinna każda biblioteka.

(KA)

Informacja patentowa. PoLBiT 2015
W dniach 23-24 marca br. Biblioteka Główna
Politechniki Łódzkiej zorganizowała w swojej
siedzibie seminarium grupy bibliotek PoLBiT
na temat Ochrona własności przemysłowej –
informacja patentowa. Usługi oferowane
przez centra PATLIB.

świadczonej przez ośrodki PatLib, w tym także
Ośrodka Informacji Patentowej w Politechnice
Łódzkiej, jak również wszelkimi usługom
związanym z prawem własności przemysłowej
i z informacją patentową.
Pierwszy dzień obrad rozpoczął się
od prezentacji dotyczących doświadczeń
zdobytych w zakresie świadczenia usług
związanych z OWI i informacją patentową,
współpracy
biblioteki
i
pracowników
ośrodków PATLIB z władzami uczelni,
z biznesem, z UPRP z EPO.

Rektor
Politechniki
Łódzkiej
podpisał
w sierpniu 2014 r. umowę z Urzędem
Patentowym RP oraz z Europejskim Urzędem
Patentowym, na mocy której powołano
Ośrodek
Informacji
Patentowej
funkcjonujący w strukturach Biblioteki
Głównej Politechniki Łódzkiej.

Wiele wystapień prowokowało do dyskusji,
która pozwalała na wyjaśnienia wielu
wątpliwości dotyczacych współpracy z UP RP,

Tematyka
dwudniowego
seminarium
poswięcona była zarówno formom działalności
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z EPO,
dostępem do baz danych,
funkcjonowaniem baz ogólnodostepnych, itd.

Bibliotekę Główną reprezentowały Anna
Tonakiewicz-Kołosowska,
Iwona
Socik
i Monika Gajewska, które przygotowały
prezentację na temat: Informacja patentowa
w programie studiów I, II i III stopnia
w Politechnice Warszawskiej.

W drugim dniu organizatorzy przewidzieli
warsztaty
z
wyszukiwania
informacji
w ogólnodostępnych bazach patentowych,
które poprowadził
ekspert z Urzędu
Patentowego RP.

Wszystkie materiały prezentowane podczas
seminarium są dostępne w OIN oraz na stronie
domowej Biblioteki Politechniki Łódzkiej.

Spotkanie zakończyło się krótką dyskusją
oraz propozycją zorganizowania warsztatów
z informacji patentowej w krakowskim
Ośrodku Informacji Patentowej w AGH.

(ATK)
Zamówienia Publiczne w Instytucjach kultury
Centrum
Promocji
Informatyki
zorganizowało dnia 26 marca 2015 r.
warsztaty
pt.
Zamówienia
Publiczne
w Instytucjach Kultury, w których uczestniczyli
Izabella Rokita oraz Sławomir Połotnicki.

Na warsztatach omówiono istotne zagadnienia
związane z całością udzielania zamówień
publicznych - od trybów stosowania zamówień
publicznych
przez
przygotowanie
postępowania,
tworzenie
regulaminów
zamówień, wyłączeń ze stosowania ustawy
na
podstawie
art.
4
ust.
8b.,
po przygotowanie umów.

Celem szkolenia było przedstawienie tematyki
zamówień publicznych w działalności instytucji
kultury.

(IR)
Digitalizacja zbiorów bibliotecznych
Digitalizacja
piśmiennictwa
dla
początkujących - warsztaty zorganizowane
przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,
odbyły się 27 marca 2015 r. w siedzibie
Pedagogicznej
Biblioteki
Wojewódzkiej
im. Komisji Edukacji Narodowej Warszawie.

cyfrowych, a wszystko to przy wykorzystaniu
sprzętu z niskiej lub średniej półki cenowej
oraz oprogramowania, które jest stosunkowo
niedrogie lub wręcz darmowe.
Ideą
przyświecającą
szkoleniu
było
przygotowanie uczestników do rozpoczęcia
przygody z digitalizacją. Kolejnym, równie
istotnym celem, było odhermetyzowanie
zagadnień związanych z grafiką cyfrową
i udowodnienie, że obróbka takiej grafiki
nie jest trudna.

Celem
szkolenia
było
wprowadzenie
bibliotekarzy w świat cyfrowych obrazów
i elektronicznych dokumentów. Dzięki
warsztatom uczestnicy dowiedzieli się
krok po kroku co trzeba zrobić, żeby dowolny
dokument piśmienniczy zamienić w dokument
elektroniczny. Omówiono wszystkie istotne
aspekty tworzenia i przechowywania obrazów

Warsztaty
poprowadził
Trembowiecki
absolwent
Warszawskiego, który od
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w
Koszalińskiej
Bibliotece
Publicznej
im. Joachima Lelewela, zajmując się
m.in. digitalizacją i webmasteringiem.
Humanista z zacięciem informatycznym,
którego
pasja
zaowocowała
licznymi
publikacjami (m.in. Digitalizacja zbiorów

bibliotecznych: teoria i praktyka, praca
zbiorowa Cyfrowy świat dokumentu, a także
kilkanaście
artykułów
w
Poradniku
Bibliotekarza) oraz seminariami i warsztatami
z dziedziny digitalizacji.
(KA)

Seminarium dobre praktyki Poznań
i Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego.

Biblioteka
Politechniki
Poznańskiej
zorganizowała seminarium Dobre praktyki
w realizacji projektów bibliotecznych
w perspektywie 2007-2013 i prognozy
na przyszłość. Spotkanie odbyło się 18 marca
2015 r. w Poznaniu.

W drugiej części uczestnicy mogli poznać
etapy realizacji projektów finansowanych
z funduszy unijnych w Bibliotekach
Politechniki Krakowskiej i Śląskiej.

Tematyka seminarium dotyczyła zagadnień
związanych ze zdobywaniem przez biblioteki
środków na działalność upowszechniającą
naukę, zarówno z funduszy przeznaczonych
przez
MNiSW
na
Działalność
Upowszechniającą Naukę, jak i z funduszy
unijnych.

Uczestnicy seminarium gorąco dyskutowali
na temat
niekonsekwencji MNiSW,
występującej w uzasadnieniach odmowy
przyznania
dofinansowania
bibliotekom,
oraz na temat braku jasnych i czytelnych
kryteriów, które mogłyby pomóc bibliotekom
w pisaniu właściwych wniosków.

Na zaproszenie organizatorów odpowiedziało
pozytywnie wiele bibliotek akademickich,
których
przedstawiciele
przygotowali
ciekawe wystąpienia prezentując swoje
doświadczenia związane z pisaniem wniosków,
realizacją
dofinansowanych
projektów
oraz z ich rozliczaniem.

Organizatorzy zapowiedzieli zorganizowanie
kolejnego,
dwudniowego
seminarium
połączonego z warsztatami, związanego
z nabywaniem umiejętności pisania wniosków
o dofinansowanie.
Bibliotekę Główną PW reprezentowały Jolanta
Stępniak oraz Anna Tonakiewicz-Kołosowska.

Pierwsza część obrad dotyczyła głównie
wniosków DUN, a swoje sukcesy, lub ich brak,
omówili
przedstawiciele
bibliotek:
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Politechniki Warszawskiej

Materiały z seminarium, w formie prezentacji,
zostaną umieszczone na stronie domowej
Biblioteki Politechniki Poznańskiej.
(ATK)
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BazTech
W dniach 30-31 marca 2015 r. w Bibliotece
Uniwersyteckiej w Zielonej Górze odbyło się
spotkanie Rady Konsorcjum BazTech.
Pierwszego dnia przedstawione i przyjęte
zostało sprawozdanie rzeczowo-finansowe
za rok 2014, obejmujące rozliczenie finansowe
i realizację wykonanych prac: utrzymanie
i aktualizację bazy (statystyka bazy),
doskonalenie YADDY i DL (współpraca z ICM),
współpracę z wydawcami (podsumowanie
prac Zespołu ds. pozyskiwania pdf, seminaria
dla wydawców w Poznaniu (2014) i Łodzi
(2015)), podsumowanie prac Zespołu ds. słów
kluczowych, promocję (referat na konferencji

Infobazy,
profil
na facebooku,
film
promocyjny). Część spotkania dotyczyła bazy
BazTOL – prac wykonanych w 2014 r. i planów
na kolejny rok.
Drugiego dnia Rada odniosła się do wymiany
korespondencji między Biblioteką Główną PW
a Konsorcjum dotyczącej skopiowania
metadanych artykułów z bazy BazTech
do powstającej Zintegrowanej Platformy
Czasopism
Naukowych
Merkuriusz.
W głosowaniu Rada opowiedziała się
ponownie za odmówieniem przekazania
danych z BazTech do Merkuriusza.
W spotkaniu uczestniczyła Agnieszka Celej.
(AC)
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