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Rada Biblioteczna
VII posiedzenie Rady Bibliotecznej odbyło się 20 maja
2010 r. Rada Biblioteczna pozytywnie zaopiniowała
wniosek o awans Agnieszki Celej na stanowisko kustosza.
Następnie Rada zapoznała się z przedstawionym przez
dyrektor Jolantę Stępniak Sprawozdaniem z działalności
Systemu Biblioteczno - Informacyjnego Politechniki
Warszawskiej w 2009 roku, które w głosowaniu jawnym
zostało jednomyślnie przyjęte. W dalszej części obrad
dyskutowano główne założenia projektu Regulaminu
udostępniania
zbiorów
i
świadczenia
usług
informacyjnych w Systemie Biblioteczno-Informacyjnym
Politechniki Warszawskiej. Na wniosek doc. Adama
Woźniaka z Wydziału EiTI postanowiono przenieść
dyskusję nad tym dokumentem na następne posiedzenie
Rady.
(S.P.)

Wystawa „Warszawa Zapomniana”

O

d 17 maja do 18 czerwca 2010 r. na terenie Uczelni
można było oglądać wystawę „Warszawa
Zapomniana”. Naszą intencją było pokazanie obrazu
zmieniającego się miasta, jego architektury, klimatu ulicy,
stylu życia od XIX wieku do lat 70. ubiegłego stulecia.
Prezentowany zbiór ilustrował różne oblicza Warszawy –
jej minioną i odradzającą się wielkomiejskość oraz
kontrastujący z nią prawie prowincjonalny charakter
niektórych miejsc. Oglądaliśmy Warszawę przedwojenną i
tę podnoszącą się z ruin, zaglądaliśmy na podwórka
powojennych osiedli, obserwowaliśmy życie ulicy i jej
mieszkańców uchwyconych w codziennych sytuacjach.
Zdjęcia budziły cały wachlarz emocji, które zostały
utrwalone w Księdze Pamiątkowej Biblioteki. Dla jednych
były już tylko historią, u innych obudziły wspomnienia.
Prezentowanym fotografom towarzyszyły krótkie
teksty-cytaty z książek i prasy. Wszystkie - z jednej strony
ściśle nawiązywały do prezentowanych zdjęć, z drugiej puentowały główną myśl wystawy: przypomnienie miejsc
zapomnianych albo całkowicie zmienionych przez czas.
Wystawa oparta została na kolekcji zdjęć z zasobów
Biblioteki Głównej PW pochodzących z dawnych zbiorów
Instytutu Urbanistyki i Architektury.

czerwiec 2010
Ekspozycja
prezentowana
była
w
dwóch
przestrzeniach na terenie Uczelni: 30 dużych plansz w
przestrzeni otwartej, na ogrodzeniu wzdłuż ulicy
Noakowskiego, 23 plansze w Gmachu Głównym.
O naszej wystawie informowały 2 stacje radiowe Radio Planeta i Radio dla Ciebie, które w ramach
Warszawskiego Kwadransa nadało poświęconą nam
audycję.
Za opracowanie merytoryczne odpowiadały Grażyna
Kiwała, Maria Miller, Alina Połocka, Alicja Portacha i
Hanna Zdunek; za projekt graficzny Dorota Wojnowska;
za cyfrowe przygotowanie dokumentów Sławomir
Kamiński i Piotr Wiącek.
(H.Z.)

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

W

czerwcu 2010 r. został wdrożony Moduł
Wypożyczeń Międzybibliotecznych. Współpracujący z interfejsem OPAC WWW oraz Modułem
Udostępniania,
Moduł
Wypożyczeń
Międzybibliotecznych obsługuje zarówno przychodzące jak i
wychodzące zapytania. Użytkownicy lub występujący w
ich imieniu pracownicy biblioteki mogą składać
zamówienie na wypożyczenie międzybiblioteczne za
pomocą Aleph OPAC WWW, zaprojektowanego
specjalnie z myślą o efektywnym poruszaniu się w
środowisku pracy. Zapytania takie mogą być następnie
przeglądane za pomocą wbudowanej w system funkcji
samodzielnej obsługi. Pracownicy biblioteki mogą bez
trudu tworzyć odpowiednie widoki (np. widok listy
zapytań czekających na odpowiedź oraz śledzić ich
status.) Wszystkie usługi związane z udostępnianiem są w
pełni zintegrowane z Modułem Udostępniania.
Moduł Wypożyczeń Międzybibliotecznych zapisuje
wszelkie aktualne zapytania jako oddzielne dokumenty, a
następnie sortuje je w zależności od rodzaju (nowe
zamówienie, aktualizacja statusu wypożyczenia).
W lipcu zostaną zakończone ostatnie prace
techniczne.
Wdrożenie modułu pozwoli na usprawnienie obsługi
użytkowników wypożyczeń międzybibliotecznych w skali
Uczelni oraz umożliwi wypracowanie procedur dla tej
usługi w całym systemie biblioteczno-informacyjnym.
(I.F.)

2

IATUL

W

dniach 20-24 czerwca 2010 r. w Purdue University,
(West Lafayette, USA) odbyła się 31 konferencja
International Association of Technological University
Libraries. W tym roku obrady odbywały się pod hasłem:
The evolving world of e-science: Impact and
implications for Science and Technology libraries.
Tematyka obrad koncentrowała się wokół zagadnień
związanych z rozwojem różnych dziedzin wiedzy,
określanych wspólnie jako e-science. Prelegenci, którzy
byli w dużej części osobami spoza bibliotek, próbowali
dać odpowiedź na pytanie jak bibliotekarze i specjaliści z
zakresu informacji naukowej mogą przyczyniać się do
rozwoju tych dyscyplin. W wielu wystąpieniach
poruszano problem tworzenia repozytoriów zawierających
wyniki badań naukowych, ich dostępności i użyteczności.
W tegorocznej konferencji IATUL udział wzięły
dyrektor Jolanta Stępniak, Grażyna Komorowska, Beata
Dobosz oraz Marta Sadowska- Hinc. Pani Dyrektor
przedstawiła uczestnikom naszą bibliotekę jako
organizatora przyszłorocznej konferencji. W prezentacji
tej bardzo pomógł krótki film promocyjny, zrealizowany
na zamówienie biblioteki przez Studencką Telewizję
Internetową TVPW oraz zdjęcia z atrakcyjnych
turystycznie miejsc Warszawy. Pani Dyrektor ogłosiła
również temat przyszłorocznej konferencji Libraries for
An Open Environment: strategies, technologies and
partnerships.
W ramach sesji posterowej Marta Sadowska-Hinc
przedstawiła plakat From magnetic tapes to SciFinder –
35 years of Chemical Abstracts at Warsaw University of
Technology Main Library.
Wszyscy przedstawiciele naszej biblioteki bardzo
pilnie obserwowali poczynania organizatorów konferencji
oraz rozmawiali z uczestnikami z różnych krajów na temat
ich oczekiwań względem przyszłorocznej konferencji
organizowanej przez naszą bibliotekę.
Materiały z konferencji są dostępne na stronie:
http://docs.lib.purdue.edu/iatul2010/
Link do filmu promocyjnego:
http://tvpw.pl/videos/316/32nd_IATUL_Conference_2011
Link do strony 32 konferencji IATUL:
http://iatul2011.bgpw.congressor.eu/
(B.D)

Uczelniany Projekt Badawczy

W
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kwietniu 2010 r. uruchomiony został Uczelniany
Projekt Badawczy pt. Projekt i implementacja
pilotowego systemu repozytorium dla prac dyplomowych
oraz publikacji pracowników Politechniki Warszawskiej.
Projekt dofinansowany przez Rektora PW jest
realizowany przez Wydział EiTI, Wydział IŚ, Wydział

Chemiczny oraz BG PW. Celem projektu jest stworzenie
pilotowej wersji elektronicznego repozytorium publikacji
i prac dyplomowych realizowanych na PW.
(J.St.)

NUKAT

W

dniach 10-14 maja 2010 r. w Bibliotece
Uniwersyteckiej odbył się Tydzień Otwarty
NUKAT. Propozycja programowa była skierowana przede
wszystkim do bibliotek nie współpracujących z Centrum
NUKAT.
Celem
spotkań
i
wykładów
było
zainteresowanie oraz zachęcenie do podjęcia współpracy
z Narodowym Uniwersalnym Katalogiem Centralnym
Można było spotkać się z zespołem Centrum NUKAT i
nawiązać osobiste kontakty z osobami kontrolującymi
nasze opisy. Była to również okazja do zadawania pytań i
wyjaśniania wszelkich wątpliwości trapiących osoby
zajmujące się opracowaniem formalnym i rzeczowym.
Organizatorzy zachęcali również do rozmów o przyszłości
NUKAT.
Wykorzystaliśmy swoją szansę i poprosiliśmy o
zorganizowanie specjalnie dla naszych pracowników
spotkania poświęconego wydawnictwom ciągłym,
ponieważ w tym roku zapadła decyzja przygotowania do
pełnej współpracy z Centrum NUKAT Oddziału
Czasopism. Było to duże wyzwanie dla Oddziału
Opracowania, ponieważ w tej chwili brakuje spisanych
zasad tworzenia rekordów czasopism. Zasadnicza różnica
polega na tym, że w Obszarze roboczym, w zakładce
Przeszukiwanie obszaru roboczego NUKAT przez
tytuł czasopisma, na stronie www NUKAT, należy
obowiązkowo sprawdzić, czy ktoś nie rozpoczął pracy nad
tytułem. Jeżeli tak się dzieje, to nie można tego tytułu
katalogować. Ponadto rekord dla czasopisma może być
tworzony maksymalnie przez dwa miesiące.
Centrum NUKAT z Okazji Dni Otwartych
zorganizowało nam spotkanie z kierownikiem ośrodka i
głównym
administratorem
bazy
rekordów
bibliograficznych p. Krystyną Rodakowską oraz
kierownikiem Oddziału Wydawnictw Ciągłych BUW p.
Ewą Rejmer. Uzyskane informacje i gruntowne szkolenie
przeprowadzone w Oddziale Opracowania BG PW
przyczyniło się do tego, iż mamy teraz znakomicie
przygotowana kadrę do podjęcia współpracy z NUKAT w
zakresie katalogowania czasopism. Pracownicy BG
niestety nie mogą wziąć udziału w spotkaniu roboczym
bibliotekarzy katalogujących wydawnictwa ciągłe
organizowanym przez Bibliotekę Uniwersytecką w
Poznaniu i Centrum NUKAT, które odbędzie się w
Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu w dniach 7-9
czerwca 2010 r. Okazało się, że ograniczono liczbę miejsc
do 30 i zdecydowano, że w pierwszej kolejności udział w
spotkaniu wezmą biblioteki najbardziej aktywne pod
względem katalogowania czasopism w NUKAT.
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Będziemy jednak mogli skorzystać z wszystkich
prezentacji, które zostaną opublikowane w materiałach
szkoleniowych na stronie internetowej Centrum NUKAT.
Kolejnym ciekawym wydarzeniem było IV
Spotkanie Robocze Bibliotekarzy Katalogujących
Muzykalia, zorganizowane przez Sekcję Bibliotek
Muzycznych SBP - Polską Grupę Narodową IAML,
Sekcję Fonotek SBP i Centrum NUKAT. Szkolenie
odbyło się w dniach 24-25 maja 2010 r. w Bibliotece
Uniwersyteckiej w Warszawie. Spotkanie było bardzo
ciekawe, ponieważ omówiono szczegółowo Format
MARC21 dla dokumentów dźwiękowych, które
posiadamy w naszych zbiorach. Przedstawione zostały
problemy z interpretacją zasad katalogowania tego
rodzaju dokumentów. Dopełnieniem warsztatów była
prezentacja i omówienie konkretnych przykładów.
Zapraszamy do lektury pierwszego numeru
kwartalnika o katalogu NUKAT pt. Tytuł Ujednolicony.
Periodyk ukazuje się w formie drukowanej oraz
elektronicznej. Dostępny jest na stronie internetowej
Centrum
NUKAT
w
zakładce
Kwartalnik:
http://www.nukat.edu.pl/. Koledzy z Centrum NUKAT
pragną, aby pismo było jeszcze jednym źródłem
informacji o katalogu, o nowych projektach,
prowadzonych pracach, dyskusjach i dylematach. Mają
też nadzieję, że będzie stanowić przyjemną lekturą w
przerwie śniadaniowej. Redaktorzy zapraszają również do
współpracy w tworzeniu kolejnych numerów.
(M.W.)

Biblioteka Wydziału
Chemicznego

D
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o zbiorów Biblioteki Wydziału Chemicznego
wprowadzona została cenna kolekcja katalogów
barwników. Pochodzą one w większości z okresu 19201970. Są to zarówno katalogi firm polskich (53 vol.), jak i
zagranicznych (255 vol.) - w języku głównie angielskim,
niemieckim, francuskim, hiszpańskim i włoskim. Przejęte
zostały z dawnego Zakładu Technologii Barwników i
Półproduktów naszego Wydziału oraz Laboratorium
Kolorystycznego Politechniki Warszawskiej. Zawierają
dobrze zachowane próbki barwników na różnych
materiałach: tkaninach, przędzy, papierze, skórze,
tworzywach sztucznych. Ze względu na możliwość
uszkodzenia katalogi udostępniane są na miejscu. W
przyszłości planujemy ich częściową digitalizację.
(M.Sz.)
W czerwcu rozpoczęły się przygotowania do
przemieszczenia zbiorów umieszczonych w Czytelni
Naukowej i Czytelni II. Pierwszy etap prac objął
zaprojektowanie rozmieszczenia zbiorów w Czytelni
Naukowej. W Czytelni II będą przechowywane Chemical

Abstracts. Nowy układ umożliwi
łatwiejszy dostęp do zbiorów.

użytkownikom
(A.C.)

Biblioteka WEiTI

U

przejmie informujemy, że 26 kwietnia 2010 r.
Biblioteka Wydziału Elektroniki i Technik
Informacyjnych
wznowiła
pracę
po
dziesięciomiesięcznym remoncie. Nowe pomieszczenie
mieści się na parterze pod numerem 40.
Biblioteka dysponuje dobrze wyposażoną czytelnią z
26
miejscami.
Dzięki
zamontowaniu
systemu
antykradzieżowego użytkownicy mają zapewniony wolny
dostęp do książek, które można wypożyczyć na krótki
termin (na dobę), a także do czasopism.
Do dyspozycji studentów zostały oddane szafki, w
których można zostawiać plecaki.
Otwarcie biblioteki zbiegło się w czasie z
wdrożeniem nowego systemu Aleph, dzięki któremu
dołączyliśmy do wspólnej sieci bibliotek PW.
Uruchomiliśmy także zamawianie książek on-line przez
całą dobę.
Mamy nadzieję, że ciepła kolorystyka nowych
pomieszczeń, wygodne krzesła i stoliki w czytelni, piękne
kwiaty, a także bezprzewodowy Internet zachęcą
czytelników do korzystania z usług naszej biblioteki.
Wszystkich chętnych zapraszamy od poniedziałku do
piątku w godzinach 9:00 – 18:00
(M.P.)

Spotkania bibliotekarzy SBI
21 kwietnia oraz 19 maja 2010 r. odbyły się spotkania z
bibliotekarzami SBI PW.
Tematem pierwszego zebrania były zagadnienia
związane
z
akredytacją
przeprowadzaną
na
poszczególnych wydziałach Uczelni oraz udziału bibliotek
wydziałowych i BG w tych postępowaniach. Omawiano
ponadto zmiany i modyfikacje wprowadzane w układzie
działowym zbiorów BG. W pracach nad jego rozbudową
uczestniczą pracownicy BG oraz zainteresowani
pracownicy bibliotek poszczególnych wydziałów.
Drugie spotkanie odbyło się w nowych
pomieszczeniach Biblioteki Wydziału EiTI na zaproszenie
jej kierowniczki p. Marii Piekarskiej. Spotkanie
rozpoczęło się od zwiedzania Biblioteki. Zapoznano się z
przebiegiem budowy, problemami projektowymi oraz
zagadnieniami związanymi z zagospodarowaniem nowych
wnętrz. Bibliotekarze uczestniczący w spotkaniu wyrazili
swój podziw dla ogromu i efektu wykonanej pracy
(elamr)
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Konferencje
Koncepcja nowych map
12 kwietnia 2010 r. w Katedrze Kartografii Wydziału
Geografii i Studiów Regionalnych UW odbyło się otwarte
zebranie
na
temat
Koncepcji
nowych
map
opracowywanych
na
podstawie
Bazy
Danych
Georeferencyjnych,
przygotowanej
przez
Marię
Andrzejewską
(UNEP/GRID-Warsaw),
Bartłomieja
Bielawskiego (Integraph Polska), dr inż. Andrzeja
Głażewskiego (PW), dr inż. Pawła J. Kowalskiego (PW),
dr hab. Wiesława Ostrowskiego (UW). Wystąpił również
dr inż. Krystian Kozioł z Katedry Geomatyki AGH, który
zaprezentował wyniki współpracy z dr hab. inż.
Tadeuszem Chrobakiem w formie prezentacji Model
zabudowy do modelowania wieloreprezentacyjnych baz
danych.
Głównym celem obu wystąpień było przedstawienie
kolejnych etapów prac nad uzyskaniem automatycznego
przetwarzania informacji, na podstawie których tworzono
by mapy topograficzne, ogólnogeograficzne, przeglądowe
w różnych skalach. Zaprezentowano uwarunkowania
doboru elementów treści map w 7 skalach. Dążono do
uporządkowania klasyfikacji obiektów i hierarchii danych,
ustalenia progów generalizacji map itp. Omówiono
najważniejsze sposoby wykorzystania map, ich funkcje,
klasyfikacje obiektów. Poruszono sprawę systemu kontroli
TBD (Bazy Danych Topograficznych) oraz usunięcia w
niej błędów. Zwrócono uwagę na kluczowe problemy
zintegrowania struktur baz danych w ramach
obowiązujących
obecnie
dyrektyw
INSPIRE.
Zaprezentowano model bazy BDO (Bazy Danych
Ogólnogeograficznych).
W zebraniu uczestniczyły: Małgorzata Kapica oraz
Jadwiga Siemiątkowska.
(M.K., J.S.)
Ochrona narodowego zasobu bibliotecznego
14 kwietnia 2010 r. w Centralnej Bibliotece Wojskowej
po raz trzeci spotkali się na seminarium Ochrona
narodowego zasobu bibliotecznego – digitalizacja i
konserwacja tradycyjna przedstawiciele bibliotek
polskich, których zbiory w całości bądź w części stanowią
narodowy zasób biblioteczny.
Tematem tegorocznej konferencji były zagadnienia
związane z konserwacją tradycyjną i digitalizacją
zbiorów. W wygłoszonych referatach przedstawiono
różnorodny zakres działań w zakresie kompleksowego
zabezpieczania zbiorów z dominująca tendencją łączenia
konserwacji tradycyjnej z procesem digitalizacji. W
ocenie uczestników seminarium jest to trudne, ale
optymalne rozwiązanie, które pozwala na zachowanie
równowagi między tradycyjnymi działaniami a nowymi
możliwościami technicznymi.

Informacje Biblioteki Głównej
Spotkanie
zakończyło
krótkie
wystąpienie
przedstawicielki Biblioteki Narodowej odpowiedzialnej
za
narodowy zasób biblioteczny. Prace nad
uszczegółowieniem projektu „zasobu” trwają i z krótkiej,
ale ożywionej dyskusji można wywnioskować, że do
finału droga jeszcze daleka.
Naszą bibliotekę reprezentowali: Jan Zaleski i Hanna
Zdunek
(H.Z.)
Open Access
14 maja 2010 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej im. Jerzego
Giedroycia w Białymstoku odbyło się II Ogólnopolskie
Seminarium Open Access. Celem seminarium było
przybliżenie środowisku pracowników naukowych i
bibliotekarzom korzyści i problemów związanych z
otwartym modelem komunikacji naukowej Open Access,
przedstawienie polskich inicjatyw w tym zakresie oraz
informacja o Ruchu Otwartej Nauki w Polsce. W
seminarium udział wzięła Teresa Gumołowska.
(T.G.)
EDULEARN 2010
W dniach 5-7 czerwca 2010 w Barcelonie odbyła się 10
Międzynarodowa Konferencja poświęcona edukacji i
nowym technologiom stosowanym w nauczaniu (International Conference on Education and New
Learning
Technologies).
Konferencja
została
zorganizowana przez International Association for
Technology, Education and Development – organizację
zajmującą się promowaniem edukacji w wymiarze
międzynarodowym i ułatwiającą uczelniom nawiązywanie
współpracy naukowej.
EDULEARN
2010
było
gigantycznym
przedsięwzięciem, w którym udział wzięło ponad 500
osób z różnych środowisk naukowych z 65 krajów.
Obrady odbywały się w sześciu równoległych sesjach,
którym towarzyszyła sesja posterowa. Założeniem
organizatorów było przedstawienie szerokiego spektrum
tematów i zagadnień, które były prezentowane w ciągu
dwóch dni w czasie sesji porannych i popołudniowych.
Głównymi tematami, które pojawiały się w wielu
sesjach były m.in.:

E-learning – blended learning, zdalne nauczanie,
środowiska w nauczaniu wirtualnym, systemy
zarządzania i standardy e-learningu, laboratoria
online i inne

E-learning wspomagany komputerowo – CVEs
(Collaborative Virtual Environments, Web 2.0, sieci
społecznosciowe: blogi, Wiki, Web 3D

Wschodzące technologie w edukacji – technologia
Enhanced Learning, Web classroom, technologie
zdalne

Oprogramowanie i gry stosowane w edukacji – gry
dydaktyczne, multi- i hipermedia, animacje i systemy
3D, video, inne
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Zarządzanie wiedzą – biblioteki cyfrowe,
repozytoria, portfolia

Projekty międzynarodowe – projekty akademickie,
metodologia badań, wymiana programów i
doświadczeń – Erasmus, sieci uniwersyteckie, inne.
Konferencja trwała 3 dni – 2 dni wypełnione były
obradami, które trwały od rana do wieczora. Z powodu
takiej mnogości tematów i równolegle prowadzonych sesji
nie było możliwe uczestniczenie we wszystkich obradach.
Z drugiej strony każdy z uczestników z pewnością mógł
wybrać sesje zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
Trzeciego
dnia
organizatorzy
konferencji
zorganizowali
dla
zainteresowanych
uczestników
wycieczkę po mieście i możliwość obejrzenia kilku
najważniejszych obiektów takich jak: Katedra Sagrada
Familia, Park Gaudiego, Stadion Olimpijski, port. Była to
dla nas okazja, aby nacieszyć się pięknem Barcelony,
wspaniałością architektury miasta i jego niepowtarzalną
atmosferą.

W konferencji EDULEARN 2010 udział wzięły
Anna Tonakiewicz–Kołosowska i Iwona Socik jako
autorki posteru i prezentacji Development of the Library
Training Courses – Blended Learning Based on the
WUT Main Library E-Learning Moodle Platform.
(A.T.-K.)
Biblioteki, informacja, książka: interdyscyplinarne
badania i praktyka w 21
W dniach 7-8 czerwca 2010 r. w Instytucje Informacji
Naukowej
i
Bibliotekoznawstwa
Uniwersytetu
Jagiellońskiego odbyła się XVI Międzynarodowa
Konferencja
Edukacyjno-Naukowa
Biblioteki,
informacja, książka: interdyscyplinarne badania i
praktyka w 21 wieku
Dwudniowe obrady odbywały się na terenie
nowoczesnego kampusu Wydziału Zarządzania i
Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Pierwszego dnia konferencji, po oficjalnym powitaniu
gości przez prof. dr hab. Marię Kocójową nastąpiły
wystąpienia zaproszonych zagranicznych gości. Referaty
przedstawiały zagadnienia bardzo ważne dla środowiska
bibliotekarskiego. Na uwagę zasługują dwa wystąpienia:
Rafaela Balla z Regensburg University Library The end of
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all niches (Znikające wszelkie nisze: przyszła pozycja
bibliotekarza akademickiego w nowoczesnej organizacji
usługowej) oraz referat Nosrat Riahinia z Tarbiat
Moallem University Teheran i Aliego Azimi University of
Medical Science, w którym omówiony został udział
bibliotekarzy w biblioterapii studentów z zaburzeniami
depresyjnymi. Po południu uczestnicy konferencji wzięli
udział w telekonferencji ze specjalistą z USA Mary Tally
Garcia na temat Nowy model zawodu bibliotekarstwa
poza biblioteką.
W drugim dniu obrady odbywały się w zespołach
tematycznych, którym przewodniczyli wykładowcy
Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ.
W konferencji uczestniczył Artur Chyliński.
(A.Ch.)
Warsztaty JHP
W dniach 9-11 czerwca 2010 r. w Bibliotece Narodowej
odbyły się Warsztaty Języka Haseł Przedmiotowych BN.
Poruszane były na nich problemy skupiające się
wokół pytań:

Jak
zaspokoić
oczekiwania
współczesnego
użytkownika, a jednocześnie nie utracić danych już
obecnych w naszych bazach?

Jak podnieść jakość haseł i wydajność opracowania
rzeczowego nie zwiększając kosztów?
Omówiono trudności, jakie sprawia JHP BN
użytkownikom (zbyt skomplikowana gramatyka, trudne
do wyjaśnienia odstępstwa od reguł) oraz przedstawiono
sposoby zmian w zarówno w metodyce, jak i w
słownictwie.
Pierwsze dwa dni poświęcone były JHP BN, dzień
trzeci zmianom w języku informacyjno-wyszukiwawczym
jakim jest UKD. Główne kierunki zmian to: odejście od
stosowania dopowiedzeń do haseł głównych, rezygnacja z
zapisu poziomego i przyjęcie liczby mnogiej w formie
haseł formalnych. Zapis pionowy i rezygnacja z
określników pomogą w lepszym wyszukiwaniu według
słów kluczowych przez czytelnika, jak i w bardziej
zrozumiałym opisie rzeczowym dokumentu. Prezentacje
można obejrzeć na stronach
http://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/jhp-bn/materialy-zkonferencji-i-warsztatow/warsztaty-jhp-bn-2010
http://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/ukd/materialywarsztatowe
Język informacyjno-wyszukiwaczy stosowany w
Bibliotece Głównej nie wymaga zmian, gdyż jego reguły
zawierają zasady przyjęte teraz w BN.
W warsztatach wzięły udział: Agata Komsta,
Agnieszka Kowalczuk, Renata Rogowska i Małgorzata
Szymańska.
(A.K., M.Sz.)
Uniwersytet Wirtualny
W dniach 16-18 czerwca 2010 r. SGGW zorganizowała X
konferencję Uniwersytet Wirtualny 2010, podczas której
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Teresa Gumołowska przedstawiła przygotowaną wspólnie
z prof. Bogdanem Galwasem z Ośrodka Kształcenia na
Odległość PW prezentację Charakterystyka procesu
tworzenia globalnych zasobów Open Access. Uniwersytet
Wirtualny jest coroczną prestiżową imprezą poświeconą
szeroko rozumianemu e-learningowi, do tej pory
organizowaną
przez
Uniwersytet
Warszawski,
Politechnikę Warszawską i Polsko-Japońską Wyższą
Szkołę Technik Komputerowych. Prezentacje tegoroczne
można obejrzeć na stronie http://vu2010.sggw.pl
(T.G.)
Seminarium o prawie autorskim
18 czerwca 2010 r. odbyło się w Bibliotece Narodowej
seminarium prawne dla bibliotekarzy cyfrowych.
Prelegentami byli bibliotekarze z czołowych polskich
bibliotek cyfrowych i prawnicy specjalizujący się w
prawie autorskim i współpracujący z bibliotekami.
Seminarium poświęcone było problemom związanym z
prawem autorskim w działaniu bibliotek cyfrowych oraz
bibliotek jako takich. Poruszono m.in. następujące
kwestie:

czym
jest
digitalizacja
mechanicznym
odwzorowaniem czy procesem twórczym?

ochrona bibliotek cyfrowych jako produktów
twórczości autorskiej (bazy danych, meta dane)

proponowane rozwiązania szczególnego traktowania
bibliotek w prawie autorskim, ze względu na ich
edukacyjną misję

rozwiązania pomocne bibliotekarzom cyfrowym w
ich pracy

zwiększenie świadomości społecznej odnośnie
domeny publicznej

potrzeba nowego stanowiska pracy w bibliotece "copyright librarian"

odpowiedzialność bibliotek za upublicznienie kopii
cyfrowej w Internecie
Seminarium pokazało ogrom trudności związanych z
interpretacją prawa autorskiego, z którymi muszą się
potykać nie mający przygotowania prawniczego
bibliotekarze cyfrowi.
Prezentowano różne rozwiązania stosowane na
świecie, np. w krajach skandynawskich, gdzie biblioteki
nie są zmuszone do borykania się z kwestiami prawnymi,
gdyż tymi sprawami zajmują się organizacje zbiorowego
zarządzania prawami autorskimi, którym biblioteki po
prostu wpłacają stosowną kwotę.
Stwierdzono, że polskie prawo autorskie utrudnia
bibliotekom pełnienie ich zadań, a użytkownikom blokuje
dostęp do utworów (np. tzw. czarna dziura literatury XXwiecznej).
Wniosek końcowy z seminarium jest taki, że
środowisko bibliotekarskie musi zmobilizować się do
walki o nowelizację ustawy o prawie autorskim - w
szczególności o wprowadzenie zapisu, takiego jak w
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prawie amerykańskim, wg którego nie grozi
odpowiedzialność karna za umieszczenie jakiegoś
materiału w sieci internetowej, o ile na pierwsze żądanie
osoby będącej właścicielem prawa autorskiego, materiał
ten zostanie zdjęty z biblioteki cyfrowej, repozytorium itp.
W seminarium wzięły udział Małgorzata Wornbard, Maria
Miller, Hanna Zdunek i Olga Giwer.
(M.M.)

Przypominamy:
bieżące informacje podajemy sukcesywnie na stronie
domowej Biblioteki Głównej
http://www.bg.pw.edu.pl
Zachęcamy do czytania informacji zawartych w EBIBie:
http://ebib.oss.wroc.pl/

