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Zarządzenie rektora
Zarządzenie nr 12
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 9 kwietnia 1998 r.
w sprawie określenia dodatkowych dni wolnych
od pracy w roku 1998 dla pracowników
określonych w §8 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu
Politechniki Warszawskiej.
Na podstawie § 8 ust. 14 pkt. 1 Regulaminu
Pracy PW, w związku z art. 129 § 1 i art. 129
§ 2 Kodeksu pracy zarządza się co następuje:
§1
Dodatkowymi dniami wolnymi od pracy w
roku 1998, dla nauczycieli akademickich
zatrudnionych na stanowiskach naukowych,
dyplomowanych pracowników dokumentacji i
informacji
naukowej
zatrudnionych
na
stanowiskach: starszego kustosza i starszego
dokumentalisty dyplomowanego, adiunkta
bibliotecznego i adiunkta dokumentacji i
informacji naukowej, asystenta bibliotecznego i
asystenta dokumentacji i informacji naukowej
oraz
dla
pracowników
bibliotecznych
dokumentacji
i
informacji
naukowej
zatrudnionych na stanowiskach: kustosza
bibliotecznego, starszego bibliotekarza i
starszego dokumentalisty, są wszystkie soboty.
§2
Pracownikom,
którzy
na
polecenie
przełożonego wykonywali prace w dodatkowym
dniu wolnym od pracy dyrektor Biblioteki
Głównej jest obowiązany udzielić dnia wolnego
w innym terminie na zasadach określonych w
art. 129 § 2 Kodeksu pracy.

maj 1998
§3
W
pozostałych
dniach
tygodnia
podstawowy rozkład czasu pracy ustala się
następująco:
poniedziałek
od godz. 800 do godz. 1520
wtorek
od godz. 800 do godz. 1510
środa
od godz. 800 do godz. 1510
czwartek
od godz. 800 do godz. 1510
piątek
od godz. 800 do godz. 1510
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem
podpisania, z mocą od 1 stycznia 1998 r.

Podwyżki (od 1.04.1998 r.)

W

oparciu o pismo J.M. Rektora,
informujące o limicie i zasadach, dyrekcja
Biblioteki Głównej przeprowadziła podwyżki
wynagrodzeń dla pracowników.
W nawiązaniu do Porozumienia między
J.M. Rektora a organizacjami związkowymi
Uczelni dyrekcja ustaliła z Komisją Koła NSZZ
"Solidarność" oraz Radą Oddziałową Związku
Nauczycielstwa Polskiego następujące zasady
podziału limitu, przyznanego w części B
(uznaniowej):
1. wszystkim pracownikom - w uznaniu dobrej
pracy dodaje się kwotę rewaloryzującą
wysokość łącznej podwyżki do 9,5%, jeżeli
sama podwyżka wynikająca z części A była
niższa
2. pozostała
część
funduszu
B
jest
przeznaczona na podwyżki dla pracowników
wyróżniających się
Podwyżki w ramach realizacji p.2
otrzymało 38 pracowników Biblioteki Głównej,
wyróżniających się w pracy.
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Szczegółowe informacje o zasadach
podwyżek zostały wywieszone na tablicy
Biblioteki Głównej. Uzasadnienie decyzji
zostało
przedstawione
organizacjom
związkowym
a
pracownicy
zostali
powiadomieni o wysokości indywidualnej
podwyżki.
(E.D.)

Rada Biblioteczna

D

nia 20 kwietnia br. odbyło się posiedzenie
Rady Bibliotecznej. Przyjęto następujący
porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady
Bibliotecznej w dniu 12 lutego br.
2. Wystąpienie Prorektora ds. Nauki pana prof.
dr hab. Władysława Włosińskiego
3. Wystąpienie Dyrektora Biblioteki Głównej
mgr Elżbiety Dudzińskiej
4. Wystąpienie Z-cy Dyrektora Biblioteki
Głównej dr inż. Grzegorza Płoszajskiego
5. Dyskusja
6. Podsumowanie
7. Propozycje przechowywania i udostępniania
informacji o materiałach z konferencji
naukowych
8. Opinia w sprawie likwidacji bibliotek
instytutowych na Wydziale Mechatroniki
9. Opinia w sprawie likwidacji biblioteki
Instytutu
Organizacji
Systemów
Produkcyjnych na Wydziale Inżynierii
Produkcji
10. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Pomoc dzieciom

D

orocznym
zwyczajem
koleżanki
z Biblioteki
Głównej
zorganizowały
paczki świąteczne dla dzieci z Domów Dziecka
w Białołęce i Płudach. Paczki zostały
zawiezione w dniu 1.04.1998 r.
Akcję finansowała i patronowała jej
Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność

Politechniki Warszawskiej oraz koło NSZZ
Solidarność Biblioteki Głównej.
Najwięcej serca włożyły w przygotowanie
paczek p. Danuta Łomża i p. Elżbieta Orkan
Łęcka z KZ.

Spotkanie z IPS

B

iblioteka Główna Politechniki Warszawskiej
od siedmiu lat jest współorganizatorem
ogólnopolskich
spotkań
z
dostawcami
zagranicznych czasopism i książek naukowych.
Uczestnikami są przedstawiciele bibliotek z
całego
kraju
oraz
zaproszeni
przez
organizatorów goście z Ministerstwa Edukacji
Narodowej, Komitetu Badań Naukowych,
Polskiej Fundacji Upowszechniania Nauki.
Tegoroczne "Spotkanie z IPS" w dniu 17
kwietnia
miało
charakter
konferencji
poświęconej
praktycznym
problemom
współpracy z bibliotekami i środowiskami
naukowymi w kraju
w zakresie importu
i eksportu specjalistycznej literatury naukowej,
technicznej i medycznej. Na tegorocznej
konferencji szczególną uwagę poświęcono
publikacjom elektronicznym oraz sposobom
dostępu do nich polskich bibliotek naukowych.
Część plenarna odbyła się w Małej Auli
w Gmachu
Głównym
Politechniki
Warszawskiej. Obrady otworzyli: Dyrektor
Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej
mgr Elżbieta Dudzińska oraz Prezes IPS
Grzegorz
Majerowicz,
którzy
powitali
wyjątkowo licznie przybyłych gości (około 300
osób). Mgr Elżbieta Dudzińska przedstawiła
swoje spostrzeżenia ze spotkania dyrektorów
bibliotek wyższych uczelni w marcu br. mówiąc
między innymi o konieczności uproszczenia
procedur
związanych
z
obowiązkiem
zamawiania czasopism przez biblioteki zgodnie
z ustawą o zamówieniach publicznych oraz
o zagrożeniach wynikających z wprowadzonego
przez Komitet Badań Naukowych nowego trybu
rozdziału środków na import czasopism
naukowych i baz danych. Prezes IPS Grzegorz
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Majerowicz skoncentrował się w swoim
wystąpieniu na zasadniczych elementach
obecnej sytuacji na rynku wydawniczoksięgarskim w Polsce.
Problemy
komputeryzacji
bibliotek
przedstawił Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu
Warszawskiego dr Henryk Hollender, który
zaprezentował
dotychczasowe
dokonania
bibliotek
wdrażających
zintegrowany
komputerowy system VTLS.
Następnie prof. dr hab. Marek Niezgódka
z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania
Matematycznego
i
Komputerowego
Uniwersytetu Warszawskiego zaprezentował
wyniki
inicjatywy
Polskiej
Fundacji
Upowszechniania Nauki i Komitetu Badań
Naukowych realizowanej przez ICM UW.
Dzięki temu po raz pierwszy w Polsce możliwy
jest dostęp on-line do sieciowych wersji
najważniejszych baz danych: Science Citation
Index, INSPEC, Beilstein. Gmelin, MEDLINE,
Ovid Core Biomedical Collection, Math,
Brookhaven Protein Data Bank. Polska
Fundacja
Upowszechniania
Nauki
dofinansowuje
dostęp
w
80%
dla
najważniejszych
ośrodków
akademickich
w kraju:
Uniwersytetu
Warszawskiego,
Politechniki Warszawskiej, Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechniki
Gdańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w
Toruniu, Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki
Śląskiej, Politechniki Białostockiej oraz
placówek Polskiej Akademii Nauk, które są
zainteresowane uzyskaniem dostępu do
powyższych baz. W ramach instytucji objętych
licencją zakładana jest nieograniczona liczba
kont dostępu przez WWW. System baz jest
zainstalowany na serwerach ICM UW.
Po przerwie pracowano w zespołach
roboczych. Zespół do spraw czasopism zapoznał
się z elektronicznymi serwisami udostępniania
czasopism firm:
 Dowson (USA) system IQ. Information
Quest, który umożliwia dostęp do
pełnotekstowych wersji około 2.000

tytułów czasopism naukowych z zakresu
nauk technicznych, ekonomicznych i
medycznych. Dodatkowo możliwa jest
informacja o 12.000 spisach treści
czasopism;
 Springer Verlag (RFN) system LINKSpringer umożliwiający dostęp do wersji
elektronicznych wszystkich czasopism tego
wydawcy a także podobnej bazy firmy
Plenum Press (USA).
W trakcie spotkania Dyrektor Wojciech
Wiśniewski
z
Polskiej
Fundacji
Upowszechniania Nauki przedstawił stanowisko
PFUN w sprawie nowego trybu rozdziału
środków na import czasopism.
Zespół do spraw książek miał w programie
prezentacje nowości oraz ofert specjalnych
amerykańskich wydawców uniwersyteckich
(Harward University Press, MIT Press, Yale
University Press, Univer4sity of Chicago Press,
Johns Hopkins University Press oraz oficyn
wydaniczych: Harcourt Brace & Company,
Plenum Publishing Company, Prentice-Hall,
John Wiley & Sons.
Spotkanie
zakończyło
się
obiadem
w stołówce Politechniki Warszawskiej. W miłej
atmosferze można było wymienić się
doświadczeniami,
określić
szczegółowo
potrzeby i oczekiwania a także porozmawiać
z przedstawicielami firm.
(S.P.)

Spotkanie z EBSCO

W

dniu 21 kwietnia br dyrektor Biblioteki
Głównej mgr Elżbieta Dudzińska oraz
kierownik Oddziału Czasopism mgr Sławomir
Połotnicki spotkali się z Dyrektorem
Generalnym na Europę firmy EBSCO
Subscription Services panem Wim Luijendijk
oraz przedstawicielem firmy na Polskę panią
Teresą Górecką-Kleijs. Tematem spotkania
było przedstawienie przez EBSCO nowej
koncepcji dostępu do informacji poprzez bazy
EBSCO-HOST, EBSCO-NET, EBSCO-DOC
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zamiast
prenumerowania
tradycyjnych
czasopism i wydawnictw abstraktowych.
(S.P.)

Zaproszenia na Targi
Książki
43 Międzynarodowe Targi Książki, które
Naodbędą
się w Pałacu Kultury i Nauki w

Warszawie w dniach 14-18 maja 1998, zaprosili
nas:
♦ International Publishing Service (stoisko
280 sektor B), gdzie reprezentowane będą
wydawnictwa:
 Birkhauser Verlag
 Butterworth-Heinemann
 Edward Arnold
 Freeman / MacMillan Press
 Houghton-Mifflin
 International Thompson Publishing
(O'Railly Associates)
 Jones & Bartlett Publishers
 Kogan Page Ltd.
 McGraw-Hill Book Company
 Prentice Hall, SAMS, QUE, Appleton &
Lange
 Sage Publications Inc.
 Taylor & Francis
 Thieme Verlag
 The World Bank
 World Scientific Publishing Co.
♦ Swets & Zeitlinger (stoisko 276 sektor B)
♦ Ebsco Information Services (stoisko 234
sektor B)
♦ Marcel Dekker (stoisko 214 sektor B)
♦ Minerwa Wissenschaftliche Buchhandlung
(stoisko 109 sektor A)
♦ Wydawnictwo Znak (stoisko 412 sektor D)
♦ Kluwer Academic Publishers
♦ Walter De Gruyter
♦ Dom Wydawniczy ABC (stoisko 166 parter)

Elektroniczne wersje
czasopism

O

ddział Czasopism informuje, że od maja br.
istnieje możliwość bezpłatnego dostępu do
elektronicznych wersji czasopism SIAM
(Society of Industrial and Applied Mathematics)
- USA (http://www.siam.org)
oraz Institute of Physics - Wielka Brytania
(http://www.iop.org/EJ/welcome ).
Pod tymi adresami można koszystać z
następujących
czasopism
w
wersji
elektronicznej:
 SIAM Journal on Applied Mathematics,
 SIAM Journal on Computing,
 SIAM Journal on Control and Optimization,
 SIAM Journal on Discrete Mathematics,
 SIAM Journal on Mathematical Analysis,
 SIAM Journal on Matrix Analysis and
Applications,
 SIAM Journal on Numerical Analysis
 SIAM Journal on Scientific Computing,
 SIAM Review,
 Theory of Probability and its Applications,
 Journal of Physics. Ser.: A: Mathematical
and General,
 Journal of Physics. Ser.: B: Atomic,
Molecular and Optical Physics,
 Journal of Physics: Condensed Matter,
 Journal of Physics. Ser.: D: Aplied Physics,
 Journal of Physics. Ser.: G: Nuclear and
Particle Physics,
 Bioimaging,
 Classical and Quantum Gravity,
 Combustion Theory and Modelling,
 Dstributed Systems Engineering,
 European Journal of Physics,
 High Performance Polymers,
 Inverse Problems,
 Journal
of
Micromechanics
and
Microengineering,
 Journal of Optics,
 Journal of Radiological Protection,
 Measurement Science and Technology,
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Modelling and Simulation in Materials
Science and Engineering,
 Nanotechnology,
 Network: Computation in Neural Systems,
 Nonlinearity,
 Physics Education,
 Plasma Physics and Controlled Fusion,
 Plasma Sources Science and Technology,
 Pure and Applied Optics: Journal of the
European Optical Society Part A,
 Quantum and Semiclassical Optics: Journal
of the European Optical Society PartB.
 Reports on Progress in Physics,
 Semiconductor Science and Technology,
 Superconductor Science and Technology,
 Smart Materials and Structures,
 Waves in Random Media.
Czasopisma, które prenumeruje Biblioteka
Główna w formie tradycyjnej są dostępne w
wersji pełnotekstowej. Pozostałe tytuły IOP - w
formie spisów treści i abstraktów artykułów.
(S.P.)

3.

4.

5.

6.

Z prac Zespołu ds.
Systemów Bibliotecznych

D

nia 6 maja 1998 r. odbyło się zebranie
Zespołu ds. Systemów Bibliotecznych.
Poruszono następujące problemy:
1. stan
realizacji prac, związanych z
przygotowaniem zbiorów do udostępniania
w nowych pomieszczeniach biblioteki i ich
zaawansowanie
w
porównaniu
do
harmonogramu przyjętego na poprzednich
spotkaniach zespołu.
2. rozmieszczenie i wielkość księgozbioru w
czytelni,
szczególnie
w
części
z księgozbiorem podręcznym oraz w
Wypożyczalni Studenckiej z wolnym
dostępem.
Opowiedziano
się
za
pozostawieniem większej przestrzeni na
przyrost księgozbioru w ciągu roku oraz
przeznaczenie do tych lokalizacji, jeżeli jest

7.

8.

to konieczne, większej liczby egzemplarzy
(niż jeden) danego tytułu.
podjęto
decyzję
dotyczącą
inwentaryzowania dokumentów (książek
księgozbioru studenckiego) w Oddziale
Opracowania
Książek
i
Zbiorów
Specjalnych
udostępnianie dyskietek i CD-ROMów
stanowi obecnie problem organizacyjny,
którego powodem jest m.in. brak warunków
do właściwego ich udostępniania. Problem
ten należy rozwiązać po przeniesieniu się
do nowych pomieszczeń.
przewidywana liczba terminali w nowych
pomieszczeniach, szczególnie planowanych
w Wypożyczalni
Studenckiej,
gdzie
obecnie jest ich 14
problem katalogu centralnego bibliotek
systemu PW w Bibliotece Głównej oraz
informacji w Bibliotece Narodowej.
Wyjaśniono, jakie są w tym zakresie zasady
współpracy. Poinformowano zebranych o
utworzeniu w Bibliotece Głównej nowej
bazy BPW, która jest zbiorem opisów (po
korekcie) zebranych przez Ośrodek
Informatyzacji
z
katalogów
komputerowych bibliotek sieci (obecnie, tj.
6 maja – ok. 10000 rekordów) w celu
prowadzenia
prac
nad
tworzeniem
zautomatyzowanego katalogu centralnego
wszystkich bibliotek PW. Podjęto decyzję o
udostępnieniu tej bazy (co zostało zrobione
zaraz po zebraniu) oraz o konieczności
zatrudnienia osoby, która zajmowała by się
jej scalaniem, korektą oraz rozwijaniem.
godziny otwarcia nowej biblioteki były
również tematem spotkania. Wszyscy
zgodzili się, że biblioteka powinna być
otwarta dłużej. Nie ustalono na razie dni i
godzin otwarcia dla czytelników.
barwne wyróżnienia dla oznaczenia
wydzielonych części księgozbioru były
kolejnym
omawianym
zagadnieniem,
jednakże nie podjęto na razie żadnych
konkretnych decyzji w tym zakresie.
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Zadania:
- Przedstawienie
propozycji
układu
rzeczowego tytułów czasopism w wolnym
dostępie
- Wyselekcjonowanie
księgozbioru
studenckiego najbardziej poszukiwanego
w postaci listy tytułów do udostępnienia w
wolnym
dostępie
do
wypożyczania
krótkoterminowego (Wyp.Stud-wolny dost.)
- Sporządzenie
kalkulacji
w
zakresie
zabezpieczenia księgozbioru, tj. liczby
potrzebnych
pasków
magnetycznych,
stanowisk do ich aktywacji i dezaktywacji,
bramek
oraz
liczby
niezbędnych
pracowników do ich obsługi na podstawie
projektów
nowych
pomieszczeń,
przewidywanej
liczby
udostępnionych
zbiorów
oraz
dostępnych
środków
finansowych
- Rozpoczęcie prac nad oklejaniem kodem
rzeczowym księgozbioru przeznaczonego do
wolnego dostępu, w miarę uzupełniania
opisów w katalogu o kod rzeczowy (wg listy
sygnatur generowanej z APISa)
Obecni byli wszyscy członkowie zespołu.
(agaw)

Bazy w Internecie
Dyrekcja Biblioteki Głównej
Politechniki Warszawskiej
zaprasza wszystkich pracowników i studentów
PW do korzystania z baz:
Science Citation Index oraz INSPEC
Bazy dostępne są w Internecie nieodpłatnie do
końca 1998 roku.
SCI w sieci on-line udostępniana jest w wersji
pełnej, a zarazem oferuje nie tylko cytowania
publikacji naukowych w prasie światowej, lecz
również zestawienie literatury na wskazany
temat z dokładnym opisem źródła i abstraktem.
Zasięg chronologiczny SCI: 1996 - 1998.
Adres: http://zatoka.icm.edu.pl/sci

Baza INSPEC dostępna jest w sieci on-line
w pełnej wersji chronologicznej od 1969 roku
do chwili obecnej z uwzględnieniem
tygodniowej aktualizacji w roku 1998.
Informacje na temat bazy i jej udostępniania
można znaleźć w Internecie pod adresem:
http://zatoka.icm.edu.pl/ovidweb

Z obu baz można także korzystać w Ośrodku
Informacji Naukowej Biblioteki Głównej. Aby
uzyskać dostęp do bazy z własnego komputera,
należy wypełnić i wysłać wniosek do
dyrektora ICM UW p. prof. Marka
Niezgódki. Wniosek o konto na serwerze bazy
SCI-Ex można wydrukować z Internetu pod
wyżej podanymi adresami.
Informacje na temat bazy i dostępu do niej
można uzyskać w Ośrodku Informacji
Naukowej PW, Gmach Główny PW, pok. 11,
tel./fax: 628-71-84; 660-73-00, e-mail:
oin@bg.pw.edu.pl

(A.T.)

Zbiory w nowej bibliotece lokalizacja

W

ierzymy, że zbliża się nieuchronnie koniec
budowy nowych pomieszczeń biblioteki,
koniec trudów i kłopotów, jakie musieliśmy
znosić my - bibliotekarze i użytkownicy naszej
biblioteki. Aby ułatwić poruszanie się przede
wszystkim po zbiorach w przyszłości,
chcielibyśmy już dzisiaj podać kilka informacji
o ich rozmieszczeniu:
I piętro
I piętro to królestwo Ośrodka Informacji
Naukowej. Tutaj więc będzie można zwrócić
się z pytaniami, problemami w poszukiwaniu
literatury, tutaj wreszcie będą dostępne bazy na
CD, bazy własne i wszelkie inne udostępniane
w naszej bibliotece. Na tym poziomie będą
również umieszczone katalogi tradycyjne oraz
terminale, pozwalające korzystać z baz
dostępnych sieciowo, jak i z systemu
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wypożyczeń APIS. Terminale będą i w innych
pomieszczeniach, tak że niekoniecznie trzeba
będzie schodzić z Antresoli na I piętro aby
skorzystać z katalogu komputerowego, czy
zamówić poszukiwaną literaturę.
II piętro
Na II piętrze można będzie przejrzeć dwa
ostatnie roczniki czasopism.
Antresola
Przede wszystkim będzie większa możliwość
samodzielnego
wyboru
książek
przez
bezpośredni z nimi kontakt. Zbiory z ostatnich
lat, dostępne dotąd w Wypożyczalni dla
Pracowników Naukowych lub w Czytelni
Ogólnej, będą znajdowały się w magazynie
z wolnym dostępem na Antresoli (pomiędzy II
i III piętrem).
III piętro
III piętro to azyl dla tych, którzy jak dotąd
chcieliby w spokoju popracować w czytelni,
korzystając z księgozbioru podręcznego,
zbioru encyklopedii i słowników.
Parter
Wolny dostęp do zbiorów będzie także na
parterze w Magazynie z wolnym dostępem przy
Wypożyczalni Studenckiej. Będą to jednak
tylko wybrane tytuły: najnowsze lub najbardziej
poszukiwane, wypożyczane na krótki okres
czasu.
Wszystkie pozostałe zbiory, a więc
egzemplarze książek nie udostępnianych w
wolnym dostępie oraz czasopisma ze
starszych lat, będzie można wypożyczać na
dotychczasowych zasadach w Wypożyczalni
dla
Pracowników
Naukowych
lub
Wypożyczalni Studenckiej na parterze.
(G.K.)

Informacje Biblioteki Głównej

Zaproszenia na konferencje
Nadeszły zaproszenia z:
 Biblioteki Głównej Akademii Medycznej
w Łodzi, która wraz z Lange & Springer
organizuje
konferencję:
Możliwości
elektronicznego
rozpowszechniania
informacji naukowej (22-23 czerwca br.)
 Zakładu
Systemów
Informacyjnych

Wydziału Informatyki i Zarządzania
Politechniki Wrocławskiej, który z Polskim
Towarzystwem Informatycznym i Wrocławskim
Towarzystwem
Naukowym
zaprasza na konferencję: Multimedialne
i Sieciowe Systemy Informacyjne'98 (17-18
września br.)

