
 

 

Informacje Biblioteki Głównej 

Politechniki Warszawskiej 
Nr 2 czerwiec 2011

IATUL 
iblioteka Główna Politechniki Warszawskiej była w 

dniach 29 maja – 2 czerwca 2011 roku gospodarzem 

32 dorocznej konferencji International Association of 

Scientific and Technological University Libraries (IATUL 

- Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotek Nauk 

Ścisłych i Uniwersytetów Technicznych). Honorowy 

patronat nad konferencją objęli: Minister Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka, Prezydent 

Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz 

oraz Rektor Politechniki Warszawskiej Profesor 

Włodzimierz Kurnik. Uczestników konferencji powitał w 

imieniu władz Uczelni Prorektor ds. ogólnych Prof. dr 

hab. inż. Tadeusz Kulik. 

Konferencja zatytułowana Libraries for an Open 

Environment: strategies, technologies and partnerships 

obejmowała m.in. następujące bloki tematyczne: Open 

Access w odniesieniu do środowiska bibliotek 

uczelnianych, nowe formy kształcenia: e-learning oraz 

blended learning, nowe narzędzia pracy oraz zmiany w 

kwalifikacjach bibliotekarzy. 

W konferencji uczestniczyło 131 osób z 24 krajów. 

Przedstawiono 29 referatów oraz zaprezentowano 10 

posterów. Podczas I sesji plenarnej odbyła się dyskusja 

panelowa poświęcona strategii wspierania rozwoju 

komunikacji naukowej przez biblioteki.  

Pełny program konferencji wraz tekstami referatów, 

prezentacjami oraz materiałami audio z sesji plenarnych 

zamieszczony jest na stronie domowej BG PW: 

http://www.bg.pw.edu.pl/iatul2011/proceedings  

Więcej informacji o przebiegu konferencji 

zamieszczono w zeszycie specjalnym Informacji Biblioteki 

Głównej - zeszyt 2A 2011  

(J.St.) 

Rada Biblioteczna 
X posiedzenie Rady Bibliotecznej odbyło się 12 

kwietnia 2011 r. W pierwszej części obrad Rada 

jednomyślnie przyjęła Sprawozdanie z działalności 

Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Politechniki 

Warszawskiej w 2010 roku. Następnie pozytywnie 

zaopiniowany został wniosek o awans na stanowisko 
kustosza dla Doroty Szczęsnej oraz wniosek o powołanie 

Olgi Giwer na stanowisko kierownika Filii Biblioteki 

Głównej – Biblioteki Wydziału Chemicznego. W dalszej 

części obrad Rada Biblioteczna pozytywnie zaopiniowała 

dwa wnioski o przyznanie Nagrody Zespołowej I Stopnia 

przyznawanej przez JM Rektora Politechniki Warszawskiej 

dla zespołów pracowników uczestniczących w opracowaniu i 

wdrażaniu 2 projektów:  

 Aktualizacja struktury układu działowego. 

Reklasyfikacja zbiorów 

 Strategia rozwoju informacji chemicznej w 

Politechnice Warszawskiej 

Podczas XI posiedzenia Rady Bibliotecznej w dniu 21 

czerwca 2011 r. zebrani zostali zapoznani z zadaniami 

Zespołu ds. oceny Systemu Biblioteczno-Informacyjnego 

Politechniki Warszawskiej powołanego przez Rektora PW 

oraz planowanymi zasadami przeprowadzenia oceny. 

(S.P.) 

Zarządzenie Rektora 
arządzenie Rektora PW nr 015/2011 z dnia 

30/03/2011 r. zmieniające zarządzenie Rektora nr 

30/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie 

wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego 

Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej.  

Zarządzenie zaktualizowało strukturę organizacyjną 

BG PW w następujący sposób: 

- zlikwidowano Filię BG Bibliotekę Wydziału Geodezji i 

Kartografii 

- utworzono nowe sekcje w Oddziale Informatyzacji 

(Sekcja Reprografii) oraz w Oddziale Udostępniania i 

Przechowywania Zbiorów (Sekcja Wypożyczalni 

Studenckiej, Sekcja Udostępniania, Sekcja 

Przechowywania, Sekcja Kolekcji Dziedzinowych). 

(J.St.) 

Decyzja Rektora 
ecyzja Rektora nr 039/2011 z dnia 12/05/2011 w 

sprawie oceny funkcjonowania Systemu 

Biblioteczno-Informacyjnego Politechniki Warszawskiej 

powołuje zespół w składzie: Prof. dr hab. inż. Sławomir 

Tumański (przewodniczący), Prof. dr hab. Lech Łobocki, 

Aneta Jodłowska, Jan Zaleski, Elżbieta Gruszczyńska, 

Elżbieta Mroczek, Maria Piekarska, Maria Pierewoj, 

Iwona Socik, Jacek Trojanowski, Hanna Zdunek. 

Celem Zespołu jest wykonanie badania 

funkcjonowania SBI PW, ze szczególnym 
uwzględnieniem prawidłowości w realizacji zadań 

określonych w Statucie PW, sposobu zarządzania 
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zasobami materialnymi i kadrowymi, jakości obsługi 

użytkowników oraz współpracy między jednostkami SBI, 

a także współpracy tych jednostek z innymi jednostkami 

PW.  

Zespół ma przedstawić Rektorowi PW sprawozdanie 

z badania do dnia 15 marca 2012 roku. 

(J.St.) 

Projekt repozytorium w PW 
 czerwcu z inicjatywy Prorektora ds. nauki Prof. dr 

hab. inż. Tadeusza Kulika odbyło się spotkanie 

dotyczące tworzenia repozytorium i systemu ewidencji 

wyników badań naukowych w PW. W spotkaniu udział 

wzięli: Prof. dr hab. inż. Henryk Rybiński (EiTI), Prof. 

Wiesław Winnicki (EITI) oraz Dyrekcja BG PW: 

dyrektor Jolanta Stępniak i dr Grzegorz Płoszajski.  

Podczas spotkania omawiano wyniki pilotowego 

projektu repozytorium, które powstawało w ramach 

ogłoszonego w 2010 roku przez Rektora PW konkursu na 

Uczelniane Programy Badawcze.  

Dyskutowano o możliwości implementacji projektu 

na potrzeby wszystkich jednostek PW oraz warunków 

niezbędnych dla wdrożenia oprogramowania. Omawiano 

warunki korelacji systemu ewidencji z systemem oceny 

jednostek stosowanym w MNiSzW. Uznano, że projekt 

wdrożony na wydziale EiTI spełnia warunki wymagane 

dla systemu uczelnianego. 

(J.St.) 

Goście z Łotwy 
 ramach europejskiej wymiany naukowej i projektu 

Leonardo da Vinci w dniach 4-15 kwietnia 2011 r. 

gościliśmy pięć osób z Łotwy – cztery bibliotekarki Ryskiego 

Uniwersytetu Technicznego oraz przedstawicielkę tej Uczelni 

- koordynatora projektu. 

Dwutygodniowy pobyt w Bibliotece Głównej PW, w 

Filii BG na ul. Narbutta oraz w bibliotece Wydziału Inżynierii 

Materiałowej miał charakter informacyjno-warsztatowy. 

Starannie przygotowany program wizyty objął omówienie 

funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego PW 

oraz przygotowanie prezentacji ilustrujących pracę 

poszczególnych oddziałów biblioteki. Dyskutowano na temat 

własnych doświadczeń, przygotowano praktyczne zajęcia z 

opracowania książek i wyszukiwania informacji w źródłach 

elektronicznych.  

Poruszono wiele interesujących zagadnień, zgodnych z 

oczekiwaniami gości, takich jak: 

 sieć biblioteczna PW i zbiory bibliotek 

 struktura – pracownicy – katalogi 

 promocja BG PW, współpraca z innymi 

placówkami, źródła elektroniczne, szkolenia 

biblioteczne, polityka gromadzenia, zasady 

opracowania, zasady udostępniania, praca filii BG 

PW i jednej z bibliotek sieci 

 prezentacja działalności Oddziału Udostępniania i 

Przechowywania Zbiorów 

 prezentacja działalności Oddziału Informacji 

Naukowej 

 prezentacja Oddziału Gromadzenia Druków 

Zwartych 

 prezentacja Oddziału Opracowania Druków 

Zwartych 

 prezentacja Filii na ul. Narbutta 

 prezentacja Biblioteki Wydziału Inżynierii 

Materiałowej 

Bibliotekarki z Rygi miały okazję zwiedzić Bibliotekę 

Uniwersytetu Warszawskiego, Bibliotekę Narodową (zbiory 

nowe, budynek w Al. Niepodległości), a także pospacerować 

po Starym Mieście. 

W ostatnim dniu pobytu panie zaprezentowały swoją 

uczelnię i pracę w bibliotece głównej oraz w bibliotekach 

wydziałowych.  

(GKom.) 

SEZAM-OKNO w BCPW 
 iblioteka Cyfrowa PW rozpoczęła udostępnianie 

multimedialnych podręczników akademickich z kolekcji 

SEZAM-OKNO, opracowanych przez wykładowców 

Politechniki Warszawskiej dla studentów studiów przez 

Internet. Podręczniki elektroniczne przeznaczone są głównie 

dla kierunków: elektronika i telekomunikacja, automatyka i 

robotyka, informatyka. Korzystać z nich mogą wszyscy 

użytkownicy Internetu. 

Kolekcja SEZAM-OKNO w Bibliotece Cyfrowej 

PW zawiera nowe wersje opracowanych w latach 2001-

2006 podręczników, gruntownie zmienione, wzbogacone, 

uzupełnione nowymi treściami. Podręczniki są dostępne w 

dwóch formatach: pdf i jako obraz płyty (iso). 

Lista podręczników OKNO w BCPW: 

http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra/pubindex?dirids=21  

Starsze wersje podręczników są dostępne pod 

adresem: eczyt.bg.pw.edu.pl/han/okno  

(M.M.) 

Nowa formuła szkoleń 
 czerwcu br. odbyła się kolejna edycja szkoleń dla 

dyplomantów z Wydziału Inżynierii Chemicznej i 

Procesowej PW. Szkolenia zlecone przez Wydział i p. 

prof. Andrzeja Binia koordynowała i prowadziła wraz z 

zespołem pracowników OIN Anna Tonakiewicz-

Kołosowska. Przeszkolono ok. 30 osób. Omówiono różne 

źródła informacji naukowej, w tym zasoby szczególnie 

polecane chemikom, jak SciFinder, a także program 

RefWorks, który służy do tworzenia i zarządzania własną 

bazą literatury naukowej. Część wykładów oraz 

warsztatów prowadzono w formie tradycyjnej – na 

miejscu w bibliotece. Po raz pierwszy zaproszono również 

dwie grupy studentów do uczestnictwa w zdalnym kursie 
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RefWorks. Pierwsza edycja tego kursu przeznaczona była 

dla grupy bibliotekarzy dziedzinowych.  

Obie edycje spotkały się z pozytywną oceną 

uczestników kursu. Jak wynika z przeprowadzonych 

ankiet – bardzo dobrze oceniono przygotowane materiały 

szkoleniowe (prezentacje i filmy) oraz samą organizację i 

strukturę kursu.  

Taka forma szkolenia wydaje się być świetnym 

uzupełnieniem kursów tradycyjnych – umożliwia 

zapoznanie się z materiałami w dowolnym, dogodnym dla 

uczestnika miejscu i czasie. Dzięki przygotowanym 

zadaniom, których poprawne wykonanie jest warunkiem 

ukończenia kursu, student może sprawdzić i utrwalić 

zdobytą wiedzę.  

Dla prowadzących kurs – Iwony Socik i Marty 

Sadowskiej-Hinc, praca ze studentami w tej nowej 
formule – obserwacja jak studenci radzą sobie z 

przygotowanym materiałem, w jaki sposób komunikują 

się oraz jakie mają trudności – stanowi bardzo cenne 

doświadczenie, które pomoże w tworzeniu i rozwijaniu 

kolejnych kursów zdalnych. Była to również okazja do 

sprawdzenia ile czasu i wysiłku potrzeba do sprawnego 

prowadzenia takiego kursu – tak, aby zadania były 

sprawdzane i oceniane w terminie oraz żeby uczestnicy 

mieli poczucie, że praktycznie w dowolnym momencie 

mogą skontaktować się z prowadzącym i liczyć na szybkie 

rozwiązanie problemu. 

W okresie wakacyjnym planowane jest 

przeprowadzenie kursu online dla pracowników systemu 

biblioteczno-informacyjnego PW. Wszystkich 

zainteresowanych zachęcamy do uczestnictwa.  

(M.S.-H., I.S.) 

Biblioteka na Pikniku w 

Pałacu Staszica 
11 czerwca 2011 r. Pałac Staszica zapraszał wszystkich na 

spotkanie z historią na co dzień ukrytą w archiwach i 

bibliotekach. Zawartość archiwów pokazana została przez 

Polską Akademię Nauk, Zamek Królewski, Archiwum 

Główne Akt Dawnych, Prezydenta RP, Sejm, Muzeum 

Powstania Warszawskiego i Muzeum Narodowe. Wśród 

wielu instytucji, które uczestniczyły w Święcie 

Archiwistów byliśmy też my. Biblioteka Główna PW 

prezentowała wystawę Warszawa Zapomniana. Klimat 

czasu minionego współtworzyły pokazy filmowe i 

nagrania dźwiękowe z archiwalnych zasobów Polskiego 

Radia i Filmoteki Narodowej. Czas ubarwiły też inne 

atrakcje: kawiarenki i kuchnie regionalne. Pogoda 

sprzyjała spacerom, a zespół ludowy muzyką zachęcał do 

odwiedzin bardzo gościnnego Pałacu. W Sali Kołłątaja, 

która była miejscem naszej ekspozycji mieszały się różne 

emocje – zdziwienie i wzruszenia. Starałyśmy się 

odpowiedzieć na wszystkie pytania pamiętając, że nasz 

udział w imprezie jest promocją naszej całej biblioteki.  

Bibliotekę na Pikniku reprezentowały Teresa 

Gumołowska i Hanna Zdunek 

(H.Z.) 

Filia przy ul. Narbutta 
 kwietniu i maju Filii BG PW przy ul. Narbutta 

przeprowadzono selekcję czasopism, która objęła 

ok. 1200 vol. wydawnictw ciągłych. Były to wydawnictwa 

niemieckie, amerykańskie oraz angielskie z lat 1931-1990. 

Część wyselekcjonowanych czasopism uzupełniła zbiory 

Biblioteki Głównej.  

Od maja w Filii pracuje nowa koleżanka Klaudia 

Gabriel, która zastąpiła na stanowisku udostępniania 

Anetę Sokalską. Natomiast od lipca nie ma z nami Jacka 

Trojanowskiego, który rozpoczął pracę w Administracji 

Centralnej PW. 

(A.K.) 

Filia w Płocku 
 Filii BG PW w Płocku w czasie tegorocznych 

wakacji odbędzie się remont Czytelni i części 

Wypożyczalni. W trzech pomieszczeniach Czytelni będzie 

zamontowana klimatyzacja, pomalowane ściany, 

zabudowana stara wentylacja. W Wypożyczalni zostanie 

wymieniona część podłogi. Prace remontowe rozpoczną 

się w drugiej połowie lipca, a zakończą w połowie 

września. Czytelnia w czasie wakacji będzie zamknięta, 

ale użytkownicy biblioteki nie odczują tych niedogodnień, 

ponieważ w Wypożyczalni będzie wyodrębnione miejsce, 

przeznaczone do korzystania ze zbiorów Biblioteki na 

miejscu. 

(A.K.) 

Spotkania bibliotek SBI
 
 

 kwietniu, maju i czerwcu odbyły się 3 spotkania 

pracowników bibliotek SBI podczas których 

omawiano przede wszystkim stan zaawansowania prac do 

oceny SBI, przyjęte kryteria oceny oraz przeprowadzono 

szkolenie dotyczące sposobu wypełniania formularzy 

oceny.  

Na spotkaniu kwietniowym prezentowano także 

moduł gromadzenia w zintegrowanym systemie 

bibliotecznym oraz korzyści ze stosowania go dla 

zachowania spójności polityki gromadzenia zbiorów w 

SBI. 

(J.St.) 

KONFERENCJE 
Wykorzystanie pomiaru ruchu gałki ocznej (eye-

tracking) w kartografii 

11 kwietnia 2011 r. w Katedrze Kartografii WG i SR UW 

odbyło się otwarte seminarium Wykorzystanie pomiaru 

ruchu gałki ocznej (eye-tracking) w kartografii. 

W 

W 

W 
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Prelegentowi – p. Tomaszowi Opachowi zależało na tym, 

aby inne osoby włączyły się do realizacji badań nad eye-

tracking oraz na przybliżeniu tej techniki przez pryzmat 

wykorzystania w kartografii. Autor prezentacji omówił 

wykonane badania nad pomiarami ruchu gałki ocznej na 

przestrzeni XIX i XX wieku. Zwrócił uwagę, że 

zagadnienie eye-trackingu ściśle łączy się z psychologią 

medycyny. Podczas dyskusji stwierdzono, że obecnie nie 

wykonuje się dalszych badań w tym zakresie ze względu 

na: czasochłonność, brak przydatnego oprogramowania, 

kompleksowego urządzenia, wysokie koszty aparatury 

badawczej, brak legendy (klucza znaków) do łatwego 

odczytywania mapy, pomimo użyteczności tej technologii 

np. w marketingu. W spotkaniu brała udział Małgorzata 

Kapica z Oddziału Druków Zwartych. 

(M.K.) 

Elsevier Library Connect Event 2011 

11 maja 2011 r. w Warszawie odbyło się spotkanie z 

cyklu Elsevier Library Connect Event 2011 New ways, 

innovative solutions and broaden perspectives for 

Scientific Libraries.  

Oprócz promocji oferty Elseviera przedstawiono 

także szereg ciekawych rezultatów badań naukowych 

związanych m.in. z wykorzystaniem zasobów 

elektronicznych, w tym: 

 powiązanie zwyczajów pracowników naukowych 

w zakresie wykorzystywania e-czasopism w 

pracach naukowo-badawczych oraz w procesie 
nauczania z osiągnięciami uczelni; badano 
różnorakie korelacje pomiędzy liczbą i rodzajem 

pobieranych artykułów oraz cytowaniem 

publikacji, a liczbą nagród przyznawanych 

doktorantom, liczbą otrzymanych grantów, 

ilością zainwestowanych funduszy, itd. 

 analizę tendencji w zakresie wykorzystania 

książek elektronicznych 

Zaprezentowano także nowe lub udoskonalone 

narzędzia dostępne w subskrybowanych przez nas bazach. 

Oferta nowych produktów Elseviera objęła: 

 aplikacje dostępne na platformie SciVerse, które 

wspierają wyszukiwanie literatury i analizę 

otrzymanych rezultatów, zarządzenie danymi 

oraz budowanie współpracy w środowisku 

naukowym 

 platforma SciVerce – nowe możliwości 

dostosowane do różnych potrzeb użytkowników  

 trzy narzędzia, które umożliwiają analizę 

działalności naukowo-badawczej instytucji, 

ocenę jej produktywności wyrażoną publikacjami 

pracowników.  

Narzędzia te służą przede wszystkim kadrze 

zarządzającej, wspierają podejmowanie decyzji odnośnie 

kierunku rozwoju uczelni, rozdzielania funduszy na 

badania, pozwalają na ocenę pozycji instytucji na tle 

jednostek konkurencyjnych oraz umożliwiają 

pozyskiwanie partnerów do współpracy krajowej i 

zagranicznej. 

1. SciVal Spotlight – pozwala na określenie słabych i 

mocnych stron instytucji/kraju na podstawie ilości 

publikacji pracowników w ramach poszczególnych 

dziedzin wiedzy  

2. SciVerse Scopus – wykorzystanie w analizie 

bibliometrycznej w celu ewaluacji instytucji bądź 

jednostki 

3. SciVal Experts – możliwość zbudowania bazy 

pracowników naukowych w ramach danej uczelni – 

ranking ekspertów (Expert Profiling); narzędzie 

budowane na zamówienie instytucji; szybki i wygodny 

dostęp do dorobku naukowego pracowników uczelni. 

BG PW reprezentowały – Anna Tonakiewicz-

Kołosowska, Iwona Socik i Marta Sadowska-Hinc.  

(M.S.-H.) 

Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej 

W dniach 16-17 maja 2011 r. w Krakowie odbyła się 

konferencja Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. 

Funkcje i wyzwania w XXI wieku. Obrady podzielono 

na 7 sekcji tematycznych:  

 Biblioteka i jej funkcje społeczno-edukacyjne 

 E-learning. Nowoczesne formy kształcenia 

 Kompetencje informacyjne pracowników i 

użytkowników informacji 
 Technologie informacyjno-komunikacyjne w 

działalności bibliotek 

 Nowy wymiar zawodu bibliotekarza 

 Metody i narzędzia w pracy bibliotekarza 

 Edukacyjna funkcja biblioteki.  

Ponadto odbyły się dwie sesje plenarne poświęcone 

zadaniom bibliotek publicznych i akademickich oraz 

nowoczesnym technologiom wykorzystywanym do 

udzielania informacji. Konferencji towarzyszyła wystawa 

Places & Spaces prezentująca najlepiej rozwijające się i 

finansowane trendy naukowe i badawcze. Firma Splendor 

zaprezentowała Expertus - system biblioteczno- 

bibliometryczny. Ponadto p. Mirosław Popiołek 

przedstawił prezentację dotyczącą systemów najnowszej 

generacji, służących do ewidencji i zabezpieczania 

zbiorów bibliotecznych firmy 3M. Natomiast p. Jadwiga 

Chruścińska ze SBP zapraszała wszystkich do 

publikowania prac w takich czasopismach jak: „Przegląd 

Biblioteczny”, „Poradnik Bibliotekarza” oraz 

„Bibliotekarz”. W konferencji uczestniczyła Małgorzata 

Kapica. 

(M.K.) 

Biblioteki Cyfrowe a Prawo Autorskie 

18 maja 2011 r. Centrum Promocji Informatyki 

zorganizowało w Warszawie kolejne spotkanie z cyklu 

Infrastruktura Informatyczna Nauki. Adresatami 

majowego seminarium byli bibliotekarze, twórcy i 

organizatorzy bibliotek cyfrowych. Zakres tematyczny 

szkolenia obejmował:  
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 regulacje prawne mające znaczenie w procesie 

tworzenia bibliotek cyfrowych  

 prawo autorskie a biblioteki cyfrowe  

 Creative Commons a rozwój bibliotek cyfrowych 

Każdy wykład kończył się konsultacjami. Pytania 

zadawane przez uczestników odzwierciedlały problemy i 

wątpliwości jakie towarzyszą bibliotekom cyfrowym i są 

potwierdzeniem konieczności permanentnego szkolenia i 

doszkalania naszego środowiska w zakresie prawa 

autorskiego. 

W seminarium uczestniczyła Hanna Zdunek. 

(H.Z.)  

Otwarte zasoby wiedzy 

15-17 czerwca 2011 r. odbyła się w Krakowie i 

Zakopanem ogólnopolska konferencja naukowa Otwarte 

zasoby wiedzy – nowe zadania uczelni i bibliotek w 

rozwoju komunikacji naukowej.  

Wiodącymi tematami konferencji były: Open Access w 

komunikacji naukowej, nowoczesne modele i formy 

komunikacji naukowej, repozytoria (pozyskiwanie 

zasobów, oprogramowanie, wykorzystanie), organizacja i 

zarządzanie otwartymi zasobami wiedzy, biblioteki w 

procesie otwartego udostępniania wiedzy. 

Konferencja pokazała, że dynamiczny rozwój 

technologii informatycznych oraz nowe modele 

publikowania otwierają przed bibliotekami szerokie 

możliwości w zakresie dostarczania wiedzy. Na całym 

świecie, również w Polsce zjawiska te przyczyniają się do 

rozwoju repozytoriów uczelnianych, instytucjonalnych i 

dziedzinowych. Idea zapewnienia powszechnego, 

nieograniczonego, trwałego dostępu do zasobów wiedzy 

jest bliska bibliotekom, ale niełatwa w realizacji w 

związku z uwarunkowaniami prawnymi, finansowymi, a 

także mentalnymi. 

W sesji posterowej przedstawicielki Biblioteki 

Głównej PW Olga Giwer i Maria Miller zaprezentowały 

poster Od kolekcji prac doktorskich w bibliotece 

cyfrowej do repozytorium.  

(M.M.) 

III Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy 

W dniach 30 czerwca - 1 lipca br. odbyła się III edycja 

Wrocławskich Spotkań Bibliotekarzy wcześniej 

znanych pod nazwą Wrocławskich Spotkań Bibliotekarzy 

Polonijnych, zorganizowana przez Bibliotekę Główną 

Politechniki Wrocławskiej.  

Organizatorzy przyjęli jednakową formułę czasową i 

tematyczną. Spotkania odbywają się co dwa lata i dotyczą 

dwóch głównych bloków tematycznych: 

- Biblioteka w uczelni i regionie. W tym roku 

uwzględniono w nim następujące zagadnienia: 

 udział bibliotek w realizacji projektów jednostki 

macierzystej, miasta, regionu 

 promocja i marketing w bibliotece 

 prestiż zawodu bibliotekarza 

 sprawozdawczość biblioteczna na potrzeby 

własne i środowiska 

- Źródła elektroniczne w bibliotece i na rynku, z 

uwzględnieniem takich problemów jak: 

 finansowanie zasobów elektronicznych 

 modele sprzedaży źródeł elektronicznych na 

potrzeby bibliotek 

 ocena przydatności źródeł elektronicznych  

 zasady opracowania zasobów elektronicznych i 

informacja o nich 

 biblioteki cyfrowe 

W tym roku dołączono także kolejny blok 

tematyczny, poświęcony dokumentowaniu dorobku 

naukowego uczelni, adresowany głównie do bibliotekarzy 

reprezentujących grupę bibliotek PolBIT. Autorzy, 

których wystąpienia były tematycznie związane z tymi 

zagadnieniami, prezentowali przegląd bibliografii 

publikacji pracowników szkół wyższych w Polsce i na 

świecie z uwzględnieniem zawartości baz, ich zakresu, 

kompletności oraz możliwości wykorzystania w 
sprawozdawczości uczelnianej. Dla grupy PolBit 

przygotowano także warsztaty poświęcone systemowi 

DONA (funkcjonuje w systemie Aleph), który 

dokumentuje dorobek naukowy Politechniki 

Wrocławskiej. 

W konferencji wzięło udział około 150 bibliotekarzy 

z wielu ośrodków akademickich z Polski i z zagranicy. Ta 

druga grupa to bibliotekarze pochodzenia polskiego 

pracujący w bibliotekach naukowych m.in.: w Kanadzie, 

Stanach Zjednoczonych, Macedonii, na Węgrzech, 

Ukrainie, Litwie. Bibliotekarze z USA zaprezentowali 

m.in. działalność Polsko-Amerykańskiego Stowarzyszenia 

Bibliotekarzy, które zostało zarejestrowane przez SBP w 

Warszawie i obecnie liczy ponad 100 członków, skupiając 

bibliotekarzy polskiego pochodzenia z całych Stanów 

Zjednoczonych. 

Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji 

towarzyszących obradom m.in. kolację w restauracji 

połączoną z możliwością obejrzenia pokazu kolorów, 

dźwięków i światła wrocławskich fontann. W drugim dniu 

zaplanowano wieczorne spotkanie w jednej z restauracji 

na Starym Mieście, gdzie uczestnicy mieli sposobność 

uroczyście powitać przyjęcie polskiej prezydencji w UE. 

Jak zawsze spotkania towarzyskie i kuluarowe sprzyjały 

nawiązywaniu kontaktów i wymianie doświadczeń. 

Bibliotekę Główną PW reprezentowały Marta 

Sadowska-Hinc i Anna Tonakiewicz-Kołosowska z OIN 

oraz Wioletta Ledzion i Jadwiga Siemiątkowska z 

Oddziału Udostępniania. Anna Tonakiewicz-Kołosowska 

przygotowała referat Dokumentowanie dorobku 

naukowego Politechniki Warszawskiej – przyjęte 

rozwiązania, bariery, osiągnięcia, plany na przyszłość. 

Materiały konferencyjne zostaną opublikowane w 

wersji drukowanej w najbliższym czasie. Obecnie na 

stronie konferencji umieszczono prezentacje dostępne pod 

adresem: 

http://www.wsb.pwr.wroc.pl/wsb_prezentacje,1051.dhtml 

(A.T.-K.) 

http://www.wsb.pwr.wroc.pl/wsb_prezentacje,1051.dhtml
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ODWIEDZILI NAS 
W maju przedstawiciele firmy OVID prezentowali nowe 

produkty firmy i zaoferowali ich testowanie (w maju 

testowaliśmy wykorzystanie atlasu anatomicznego). 

 

W czerwcu odwiedzili nas goście uczestniczący w 

konferencji IATUL – m.in. Jeny Raubenheimer z 

University of South Africa oraz przedstawiciel firmy 

ExLibris z biura w Hamburgu - Philipp Hess i Aleph 

Polska Maciej Dziubecki.  

 

 

 

 

 

Przypominamy: 

bieżące informacje podajemy sukcesywnie na stronie 

domowej Biblioteki Głównej 

http://www.bg.pw.edu.pl  

 

Zachęcamy do czytania informacji zawartych w EBIBie 

http://www.nowyebib.info/ 

 

 

http://www.bg.pw.edu.pl/
http://www.nowyebib.info/

