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Rada Biblioteczna
XVI posiedzenie Rady Bibliotecznej odbyło się 26
kwietnia 2012 roku. Rada Biblioteczna pozytywnie
zaopiniowała:
- wniosek o nagrody 2% funduszu dla nauczycieli
akademickich;
- wniosek o przyznanie nagrody dla Zespołu ds. Oceny
Systemu
Biblioteczno-Informacyjnego
Politechniki
Warszawskiej;
- wniosek Wydziału Administracji i Nauk Społecznych
PW
dotyczący przekazania
zbiorów biblioteki
wydziałowej do Biblioteki Głównej.
W dalszej części obrad Rada Biblioteczna
jednomyślnie zaakceptowała przedstawione przez
Dyrektor
Biblioteki
Głównej
Sprawozdanie
z
funkcjonowania Systemu Biblioteczno-Informacyjnego
PW za rok 2011.
Na zakończenie obrad Rada Biblioteczna zapoznała się
z Projektem Uchwały Senatu w sprawie utworzenia w
Politechnice
Warszawskiej
Centralnego
Systemu
Gromadzenia, Ewidencji, Archiwizacji i Udostępniania
Dorobku Piśmienniczego, Wydawniczego i Dydaktycznego
Pracowników i Doktorantów.
XVII posiedzenie Rady Bibliotecznej odbyło się 12
czerwca 2012 roku. Zebranym została przekazana
informacja o sytuacji finansowej Biblioteki Głównej w
2012 roku. Wynika z niej konieczność przeprowadzenia
wnikliwej weryfikacji listy prenumerowanych w wersji
papierowej czasopism zagranicznych oraz baz danych i
serwisów elektronicznych na dostęp do elektronicznych
wersji czasopism, na które Biblioteka Główna ma
wykupione prawa licencyjne.
W dalszej części obrad zebrani zapoznali się z
kolejną wersją Projektu Uchwały Senatu PW Zasady
tworzenia Centralnego Systemu Ewidencji, Archiwizacji i
Dorobku
Piśmienniczego,
Wydawniczego
i
Dydaktycznego Pracowników, Doktorantów, Studentów
Jednostek Uczelni oraz Gromadzenia Dokumentów
Elektronicznych w Repozytorium i Udostępniania.
Ponieważ było to ostatnie posiedzenie Rady w
obecnej kadencji, na zakończenie obrad Prorektor ds.
Nauki PW prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik wyraził
głęboką wdzięczność dla członków Rady a także dla
Dyrekcji BG za aktywny udział w pracach.
(S.P.)

Dofinansowanie
W kwietniu 2012 roku podpisana została umowa
pomiędzy Politechniką Warszawską a Ministerstwem
Nauki i Szkolnictwa Wyższego o dofinansowanie zadania
Uruchomienie i bieżąca aktualizacja repozytorium PW, w
związku z przyznaniem w lutym 2012 r. BG PW kwoty
49 000zł na realizację tego projektu. Planowany termin
zakończenia prac to grudzień 2013 r.
W czerwcu 2012 r. MNiSW podjęło decyzję o
dofinansowaniu również dwóch innych zadań zgłoszonych
przez BG PW do realizacji na lata 2012-2013. Przyznane
dofinansowanie to kwota 107 000zł na zadanie Ocalić od
zapomnienia. Kolekcja pełnotekstowa wybranych
publikacji wybitnych uczonych PW od początku jej
istnienia do 1950 roku w BC PW, oraz kwota 600 000zł
na zadanie Scalenie i aktualizacja centralnego katalogu
bibliotek
PW.
Umowa
zostanie
podpisana
prawdopodobnie w sierpniu 2012 r.
Obie te decyzje pozwolą na znaczne przyspieszenie
planowanych w BG PW prac.
(J.St.)

Wybory do Rady Bibliotecznej
W dniu 18 maja 2012 roku Komisja Wyborcza ds. wyboru
przedstawicieli SBI do RB, powołana Uchwałą
Uczelnianej Komisji Wyborczej PW, przeprowadziła
wybory do Rady Bibliotecznej. W składzie komisji
znalazły się Alicja Portacha – przewodnicząca, Hanna
Zdunek – zastępca przewodniczącej, Dorota Kwaśna –
sekretarz oraz Mariola Rymuza.
Wybory do Rady Bibliotecznej odbyły się przez
głosowanie do urny na ogólnym zebraniu pracowników
SBI PW. W głosowaniu udział wzięło 116 pracowników
zatrudnionych w systemie biblioteczno-informacyjnym.
Głosowano na dwie listy, tj. kandydatów na
przedstawicieli pracowników Biblioteki Głównej do RB i
kandydatów na przedstawicieli pracowników bibliotek
specjalistycznych. Na listę przedstawicieli pracowników
Biblioteki Głównej oddano 116 głosów, w tym 110
ważnych. Na listę przedstawicieli pracowników bibliotek
specjalistycznych oddano głosów 116, w tym ważnych
110. Kwalifikująca większość głosów wyniosła 56.
Na przedstawicieli systemu biblioteczno–informacyjnego w Radzie Bibliotecznej na kadencję 2012–2016
zostali wybrani:
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1. Pierewoj Maria- 98 głosów (Biblioteka Wydziału
MEiL),
2. Piekarska Maria- 95 głosów (Biblioteka Wydziału
EiTI),
3. Borowska-Wojewódka Monika- 93 głosy (Biblioteka
Wydziału IŚ),
4. Siemiątkowska Jadwiga- 87 głosów (BG),
5. Kaczyńska Anna- 84 głosy (Biblioteka Wydziału
SiMR),
6. Peczyńska Renata- 82 głosy (BG),
7. Siemion Alicja- 78 głosów (Biblioteka Instytutu ETiSIP
– Wydział Elektryczny),
8. Muszyńska-Małczak Małgorzata- 77 głosów (BG),
9. Celej Agnieszka- 76 głosów (BG),
10. Mroczek Elżbieta- 69 głosów (BG),
11. Socik Iwona- 66 głosów (BG),
12. Wojnowska Dorota- 66 głosów (BG),
13. Wornbard Małgorzata- 65 głosów (BG).
(apor.)

Repozytorium
W marcu 2012 r. został powołany Zespół ds.
uruchomienia
repozytorium
dorobku
naukowego
pracowników PW przy Bibliotece Głównej Politechniki
Warszawskiej. W skład zespołu wchodzą: O. Giwer, G.
Płoszajski, M. Miller, M. Lewandowska, P. Szymański, A.
Radajewska, E. Mroczek, G. Kiwała, A. Celej, I. Socik,
M.Wornbard. Pracami kieruje zastępca dyrektora BG
Olga Giwer. Zespół ma na celu szereg działań
zmierzających do uruchomienia przy Bibliotece Głównej
PW repozytorium dorobku naukowego pracowników i
studentów uczelni.
Główne zadania to uporządkowanie, aktualizacja i
ujednolicenie metadanych w bazach posiadanych przez
BG PW, które maja być przeniesione i poddane konwersji
w Repozytorium Uczelnianym PW. Jednym z efektów
powinno być stworzenie jednolitych tezaurusów
pomocnych przy wprowadzaniu danych do repozytorium.
Ponadto trwają intensywne prace nad uzupełnianiem bazy
Biblio, oraz jeżeli prawa autorskie na to pozwalają,
dodawanie do opisów odnośników do pełnych tekstów
publikacji.
Zaawansowane
są
także
prace
przy
przygotowywaniu regulacji prawnych i organizacyjnych
dla przyszłego repozytorium. Zespół współpracuje z
pracownikami Wydziału Elektroniki PW, przy którym
uruchomiono repozytorium prac pracowników Wydziału.
Współpraca
dotyczy
przygotowania
narzędzi
informatycznych do przejmowania danych z istniejących
w BG źródeł informacji.
(O.G.)

Informacje Biblioteki Głównej

System identyfikacji wizualnej
W Bibliotece Głównej PW podjęto prace nad
opracowaniem systemu identyfikacji wizualnej. Celem
podjętych prac jest stworzenie spójnego, jednolitego i
wyrazistego wizerunku Biblioteki Głównej PW oraz
skuteczna jej ochrona.
Zastosowanie spójnego systemu przyczyni się do
zbudowania rozpoznawalnego i pozytywnego wizerunku
biblioteki. Jasno określony system identyfikacji wizualnej
będzie
również
profesjonalnym
narzędziem
komunikowania się z otoczeniem. Ułatwi identyfikację
BG, zwiększy świadomość marki, zademonstruje atrybuty
profesjonalizmu, prestiżu i pozycji w środowisku.
System składa się z dwóch części: Księgi znaku i
Księgi Norm. Księga znaku opisuje logo, jego
konstrukcję, barwy, liternictwo oraz niedozwolone
modyfikacje znaku. Księga norm przedstawia konkretne
realizacje i szczegółowe zasady ich tworzenia. Dla dobra
wizerunku biblioteki ważne jest konsekwentne stosowanie
zawartych w niniejszym opracowaniu wytycznych. We
wrześniu przewidywana jest prezentacja systemu i
szkolenie z zakresu jego wdrażania.
Prace prowadził zespół w składzie: G. Kiwała,
G. Komorowska, I. Kozak, M. Miller-Jankowska,
E. Mroczek, A. Portacha, M. Sadowska–Hinc, J. Stępniak,
D. Wojnowska.
(apor.)

Prace nad nową stroną WWW
Od pewnego czasu trwają prace nad nową stroną WWW
BG PW. Przez kilka miesięcy zespół przygotowujący
stronę opracowywał jej strukturę. Mając na uwadze
specyfikę naszej instytucji i materiały, jakie
zamieszczamy na naszej stronie, spróbowaliśmy
pogrupować je w sposób jak najbardziej logiczny i
czytelny. Opracowaliśmy również strukturę strony.
Przed rozpoczęciem prac przejrzeliśmy wiele
istniejących witryn podobnych instytucji, których ciekawe
rozwiązania zaadaptowaliśmy do naszych potrzeb. Po tym
został ogłoszony przetarg na stronę WWW obwarowany
wieloma zaleceniami. Jednocześnie rozpoczęło się
tworzenie tekstów lub aktualizacja istniejących. Obecnie
trwa ustalanie szczegółów dotyczących powstającej
strony.
(G.K.)

Bibliografia prac
prof. Czochralskiego
27 kwietnia 2012 r. w
się seminarium Jan
wynalazca i inżynier.
Biblioteka Główna

Politechnice Warszawskiej odbyło
Czochralski – światowej sławy
W związku z tym wydarzeniem
przygotowała bibliografię prac
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naukowych Jana Czochralskiego, którą w postaci płyty
CD wręczono uczestnikom seminarium.
Publikacje prof. Czochralskiego zostały zebrane w
całość, by ułatwić do nich dostęp kolejnym pokoleniom
badaczy. Autorki bibliografii, tj. Joanna Gola i Grażyna
Komorowska, dokonały wyboru artykułów, książek,
fragmentów oraz patentów, których Jan Czochralski był
autorem lub współautorem. Zastosowano układ
chronologiczny, a w obrębie roku układ alfabetyczny.
Pełne teksty (125 pozycji) załączono w formacie PDF.
Materiały pochodzą z różnych źródeł takich jak zbiory
BG
Politechniki
Warszawskiej,
Politechniki
Wrocławskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Biblioteki
Śląskiej, Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy. Wiele
tekstów sprowadzono z bibliotek w Niemczech, Austrii i
Szwajcarii za pośrednictwem serwisu SUBITO,
dostarczającego teksty publikacji w języku niemieckim.
Natomiast patenty uzyskano z bazy dokumentów
patentowych Europejskiego Urzędu Patentowego.
Materiały umieszczono w Bibliotece Cyfrowej PW
pod adresem:
http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=3410&diri
ds=1,. Ich upowszechnienie nie byłoby możliwe bez
zgody rodziny Profesora- dysponenta praw autorskich.
(J.G., G.K.)

Biblioteka to nie horror
W dniach 28-30 kwietnia 2012 r. nakręciliśmy dwa
kolejne filmy z cyklu Biblioteka to nie horror- część 3
Konto biblioteczne i część 4 Filie. W trzeciej części
student Szymon dzięki pomocy bibliotekarki uczy się
wykorzystywać możliwości swojego konta bibliotecznego.
W kolejnym filmie wykorzystane zostały w montażu
„efekty specjalne”- postacie w magiczny sposób
teleportują się, podróżując po filiach Biblioteki Głównej.
Piąty film, który powstał 7 czerwca 2012 r., również
utrzymany jest w konwencji filmów grozy z akcentami
humorystycznymi. Główny bohater, czyli student Szymon
jest oprowadzany przez tajemnicze bibliotekarki po trzech
poziomach Wolnego Dostępu.
Wszystkie filmy z serii Biblioteka to nie horror są
umieszczone wraz z wersjami dla obcokrajowców (z
napisami angielskimi) na naszej stronie internetowej oraz
w serwisie YouTube. Poza tym Oddział Informacji
Naukowej ma możliwość wykorzystywania filmów w
szkoleniach
bibliotecznych,
organizowanych
dla
studentów pierwszego roku.
Mamy nadzieje, że taka forma informowania
studentów o działalności naszej biblioteki przypadnie im
do gustu i będzie miało to odzwierciedlenie w
zwiększonej ilości użytkowników, którzy będą dobrze
zorientowani w usługach, z jakich mogą korzystać w BG
PW.
(D.W., Ż.J.)

Informacje Biblioteki Głównej

Oddział Informatyzacji
W minionym kwartale Oddział Informatyzacji odwiedzili
bibliotekarze zainteresowani:

systemem komputerowym Aleph - zasadami
działania i pracą w systemie,

Biblioteką Cyfrową PW - oprogramowaniem dLibra
i zasadami działania BC PW,

pracownią digitalizacji - wyposażeniem oraz
organizacją pracy.
Wśród osób, które gościły w Oddziale Informatyzacji znaleźli
się przedstawiciele Biblioteki Politechniki Częstochowskiej,
Biblioteki Akademii Wojskowej oraz Biblioteki Uniwersytetu
Muzycznego.
(G.K.)

Wystawa w Płocku
22 maja 2012 r. Biblioteka Filii BG PW w Płocku razem z
Wydawnictwem ABE-IPS z Warszawy zorganizowała u
siebie wystawę książek zagranicznych.
Pracownicy naukowi i studenci Filii mogli zapoznać
się z najnowszymi wydawnictwami zagranicznymi z
zakresu chemii, technologii chemicznej, budownictwa,
inżynierii środowiska, mechaniki i budownictwa.
Dzięki wystawie Filia BG PW w Płocku wzbogaciła
się o 22 tytuły książek zagranicznych.
(A.K.)

Biblioteka cyfrowa
Biblioteka Cyfrowa PW oparta o oprogramowanie dLibra
działa już prawie 6 lat, a w tym roku 5 kwietnia liczba
zawartych w niej publikacji przekroczyła 3 tysiące.
Trzytysięczną publikacją był 2 numer czasopisma
Architekt z 1923 r. W tym roku zakończona zostanie
również digitalizacja czasopism Architekt, Architektura i
Budownictwo, Przegląd Techniczny. Kontynuowana
będzie digitalizacja Biblioteki Warszawskiej i XIXwiecznych książek naukowo-technicznych. Rozpoczęte
zostało skanowanie czasopism Wnętrze oraz materiałów
ze Zjazdów Techników Polskich i kongresu Inżynierów z
lat 20. i 30. ubiegłego wieku.
W kolekcji Doktoraty w 2011 r. przybyło 14 prac
doktorskich. Aktualnie w kolekcji jest 27 rozpraw.
Wszystkie, dzięki uczestnictwu w Federacji Bibliotek
Cyfrowych,
prezentowane
są też na portalu
międzynarodowym DART-Europe. Znaczna część
doktoratów zasiliła kolekcję dzięki aktywności naszej
koleżanki z Biblioteki Wydziału Elektrycznego. Dzięki
współpracy z Biblioteką Wydziału MEiL w Bibliotece
Cyfrowej PW znalazły się przedwojenne nie wydane
Prace
Instytutu
Aerodynamicznego
Politechniki
Warszawskiej oraz roczniki czasopism Lotnik i Lotnik i
Automobilista.
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Wszystkie biblioteki wydziałowe, posiadające cenne
dawne książki, przedwojenne czasopisma, prace
instytutowe, czy inne dokumenty, które warto chronić
poprzez cyfryzację, zapraszamy do współpracy.
(M.M.)

Emisja głosu
W ramach projektu Program Rozwojowy Politechniki
Warszawskiej
współfinansowanego
przez
Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego odbyły się trzydziestogodzinne zajęcia z
Emisji głosu dla nauczycieli akademickich zatrudnionych
w Politechnice Warszawskiej.
Zajęcia prowadzone przez Ewę Szmyd odbywały się
w semestrze letnim. Z powodu dużej liczby chętnych
została uruchomiona druga grupa. Z Biblioteki Głównej
PW w zajęciach uczestniczyły Violetta Perzyńska,
Małgorzata
Wornbard, Małgorzata Kapica i Anna
Tonakiewicz-Kołosowska.
Podczas warsztatów przeprowadzane były ćwiczenia
fonacyjne, artykulacyjne, dotyczące pracy nad dykcją i
akcentem, ćwiczenia oddechowe i ćwiczenia oddechowe z
tekstem.
Pani Ewa Szmyd z ogromnym zaangażowaniem
łamała bariery uczestników, wprowadzając dobrą
atmosferę do pracy. Zajęcia zawsze rozpoczynały się
rozgrzewką aparatu mowy i wspólnymi ćwiczeniami z
lusterkiem. Bardzo szybko grupa (złożona głównie z
nauczycieli akademickich) zintegrowała się, co
przyczyniło się do tego, iż wszyscy osiągali sukcesy.
Prowadząca do każdego starała się dobrać indywidualne
ćwiczenia i dla każdego znalazła chwilę w trakcie zajęć,
aby popracować nad precyzyjną artykulacją i wyrazistą
wymową.
Dzięki zajęciom nauczyliśmy się niwelować objawy
tremy i stresu utrudniające prawidłową emisję głosu.
Dzięki prostym technikom nauczyliśmy się również jak
nawilżać struny głosowe. Ćwiczyliśmy prawidłowy,
świadomy oddech oraz wydłużenie fazy wydechowej i
synchronizacji oddechu z pauzami podczas wypowiedzi.
Teraz mamy większą świadomość jak właściwie
wykorzystywać rezonatory, dysponować nośnym i
dźwięcznym głosem, aby uzyskać ładną, naturalnie
brzmiącą barwę głosu.
(V.P.)

Wygrani - wylosowani
Firma Knovel – wydawca pełnotekstowej bazy książek z
zakresu nauk technicznych, zorganizowała konkurs wśród
użytkowników bazy. Nagrody indywidualne otrzymali
uczestnicy ankiety oceniającej serwis. Biblioteka Główna
PW została zwycięzcą losowania przeprowadzonego
wśród instytucji prenumerujących dostęp do bazy i
otrzymała w darze laptop firmy Dell o łącznej wartości
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3.819,15 zł. Losowanie przeprowadziła firma Akme
Archive Sp. z o. o. — autoryzowany dostawca bazy
Knovel na rynek polski, podczas trwającej w dniach 13-15
czerwca 2012 roku ogólnopolskiej konferencji
zorganizowanej przez Bibliotekę Politechniki Łódzkiej.
(J.St)

Ocena stanowisk pracy
Na przełomie maja i czerwca w Bibliotece Głównej
przeprowadzony został Ogólnouczelniany Przegląd
Warunków Pracy. Komisja składająca się z pracowników
BG oraz przedstawiciela Inspektoratu BHP PW
sprawdzała stan techniczny oraz estetyczny pomieszczeń
w jakich pracują pracownicy Biblioteki. Komisja
stwierdziła, iż po ostatnim przeglądzie, który odbył się w
2009 r., dokonano remontu większości pomieszczeń
pracowniczych i magazynowych BG, sukcesywnie
dokonywana jest wymiana okien w GG oraz malowanie w
tych pomieszczeniach, przeprowadzono również remont w
DS. Babilon. Natomiast nie dokonano remontu systemu
wentylacji GG, nie wymieniono okien w czytelni w Filii
BG Bibliotece Terenu Południowego oraz nie
wymieniono okna ewakuacyjnego w DS. Żaczek.
Z nowych zadań na najbliższy okres Komisja zleciła
wymianę zapowietrzonych grzejników w Filii BG
Bibliotece Wydziału Chemicznego, wymianę oświetlenia
oraz zainstalowanie klimatyzacji w magazynie w Filii BG
Bibliotece Terenu Południowego oraz remont w
magazynie w Filii BG w Płocku.
(M.P.)

Porozumienie ze Związkami
Zawodowymi
15 maja 2012 roku Dyrektor BG PW i działające w
Bibliotece związki zawodowe podpisały porozumienie w
sprawie zasad przyznawania podwyżek wynagrodzeń.
Stwierdza się w nim, że Regulacja wynagrodzeń w BG
obejmuje zmiany wynikające z podwyższania kwalifikacji
zawodowych, likwidacji dysproporcji płacowych,
przejścia na emeryturę, włączenia do obowiązków
pracownika dodatkowych zadań, awansu lub zmiany
stanowiska pracy. Strony ustaliły także, że Dyrektor BG
po zakończeniu roku kalendarzowego przekazuje
związkom zawodowym działającym w BGPW informację
dotyczącą zmian uposażenia dla poszczególnych grup
stanowisk w minionym roku, oraz że w terminie miesiąca
od zatwierdzenia budżetu Dyrektor przedstawia związkom
zawodowym działającym w BG PW informację dotyczącą
planowanej na dany rok kalendarzowy regulacji
wynagrodzenia z tytułu likwidacji dysproporcji płacowych
na poszczególnych stanowiskach pracy.
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Niezależnie od tych ustaleń Dyrektor BG przekazuje
władzom
Uczelni
wnioski
o
indywidualne
przeszeregowania
(S.P.)

Wyjazd integracyjny
18 maja 2012 r., w dniu wyborów do Rady Bibliotecznej,
odbył się wyjazd integracyjny pracowników bibliotek
Politechniki Warszawskiej do naszego ośrodka
wypoczynkowego w Wildze. Piękna, słoneczna pogoda
oraz urokliwy klimat sprzyjały piknikowej atmosferze.
Jako że na co dzień pracujemy w różnych miejscach,
wyjazd był świetną okazją do lepszego poznania siebie
nawzajem. Poza biesiadowaniem wszyscy aktywnie
uczestniczyli w przeprowadzonych grach sportowointegracyjnych. Spotkanie zorganizowali pracownicy
Oddziału Udostępniania i Przechowywania Zbiorów.
(J.S.S.)

Seminaria, konferencje
IATUL
W dniach 4-7lipca 2012 roku w Singapurze odbyła się
trzydziesta trzecia edycja konferencji IATUL pod hasłem
Library strategies for new generation users. W tym roku
organizatorem spotkania był Nanyang Technological
University. Problematyka konferencji koncentrowała się
na zmianach technologicznych w procesie nauczania i w
nauce oraz ich wpływie na ofertę usług bibliotek uczelni
technicznych, sposób komunikacji z użytkownikami oraz
relacje z uczelnią. Wygłoszono 19 referatów podczas sesji
plenarnych oraz 30 podczas sesji równoległych,
zaprezentowano 7 posterów. W konferencji uczestniczyło
ok. 180 osób z 28 okrajów. BG PW reprezentowała
dyr. J. Stępniak.
Pierwszy dzień konferencji poświęcony był zmianom
w procesie nauczania, w badaniach naukowych oraz
zmianom w potrzebach użytkowników. Pierwszy mówca,
prof. Rakesh Kumar w niezwykle ciekawym i
inspirującym wystąpieniu omówił nowy model nauczania,
który polega na wskazywaniu celów działania, relacji
pomiędzy poznawanymi elementami wiedzy i uczeniu się
współpracy. Nauczanie nie polega na podawaniu
konkretnej wiedzy (czyli treści, które są wszędzie), a
raczej na wskazywaniu metod służących poznawaniu
czym są dane przedstawione w źródłach i badaniach, a
czym wiedza, która powstaje w wyniku łączenia tych
danych z wieloma dodatkowymi czynnikami. Istotą
takiego sposobu kształcenia jest możliwie szybkie
włączenie studentów w procesy badawcze. Elementem
tego procesu jest tworzenie raportów, publikowanie,
pisanie dokumentacji technicznej. Uczenie metod
poprawnego tworzenia dokumentów stanowiących
element pracy badawczej może być jednym z zadań
bibliotek. Problem zakresu programów nauczania
pojawiał się wielokrotnie w trakcie konferencji. Mówili o

Informacje Biblioteki Głównej
tym m.in. M.MacMillan oraz A.Mackenzie (Kanada), D.
Cmor i Xin Li (Hong Kong), H. T. Franko oraz B.Cauilan
(Filipiny).
Kolejni referenci wskazywali na potrzebę włączenia
biblioteki w procedury badawcze w aspekcie gromadzenia
(archiwizowania) i ponownego udostępniania wyników
badań naukowych (strumieni danych). Ponowne
udostępnienie wyników badań zwiększa wskaźniki
cytowań, jest więc korzystne dla uczelni. Ciekawe
projekty związane z uczestnictwem bibliotek w procesie
naukowym przedstawili także: W. Neubauer (Szwajcaria),
U. Rosemann (Niemcy), M.Leuschner (Holandia).
O zmianie metod pracy (podkreślano dążenie do
pracy z czytelnikiem, a nie pracy dla czytelnika) mówiły
Andrea Philips i Jenny Ellis, wskazując, że kształtowanie
przestrzeni w pracy z czytelnikiem ma decydujący wpływ
na stosowane metody i formy pracy. Bibliotekarz siedzący
tradycyjnie za biurkiem ma gorszy kontakt z
użytkownikiem, niż jeśli znajduje się w otwartej
przestrzeni, z ciekawie zaaranżowanym wnętrzem
wyposażonym np. w specjalnie przeznaczony dla
użytkownika monitor i otwarte na czytelnika stanowisko
pracy bibliotekarza.
W drugim dniu obrad Joe Murphy zaprezentował
najnowsze trendy i tendencje rozwoju technologii,
wskazując na potrzebę ich wdrażania przez biblioteki.
Inni autorzy referatów przedstawianych tego dnia również
podkreślali potrzebę stosowania technologii dostępnych
na urządzeniach mobilnych, stosowania technologii QR
code, a także aktywność bibliotekarzy w serwisach
społecznościowych. Uczestnictwo w takich działaniach,
które kształtują zachowania generacji młodych
użytkowników bibliotek, umożliwia poznawanie ich stylu
komunikowania się, wykorzystywanych przez nich źródeł
informacji, ich potrzeb oraz stylu uczenia się. Pozwala to
na lepsze wykorzystanie tych technologii i wdrożenie ich
w bieżącej pracy np. modernizując programy kształcenia i
wprowadzając e-learning.
Kolejna grupa dyskutowanych podczas konferencji
kwestii to rozwój bibliotekarzy i zmiana ich kwalifikacji.
O rozwoju młodych kadr, osób które wkrótce zastąpią
obecne kierownictwo bibliotek, mówiła Gilian Barthrope,
a także Craig Anderson. Przedstawiciele Cape Peninsula
University of Technology z Afryki Południowej,
organizatorzy przyszłorocznej konferencji, mówili o
systemie (finansowanym przez państwo), systematycznego
podnoszenia kwalifikacji przez pracowników bibliotek
oraz o systemie oceny efektywności proponowanych
szkoleń.
Odrębny blok tematów, przewijających się podczas
całej konferencji dotyczył udziału biblioteki w serwisach
społecznościowych i innych usługach sieciowych (np.
Mendeley firmy Swets, Facebook, Twitter, Linkedin,
Foursquer). Serwisy takie są szczególnie ważne w
uczelniach o wysokim procencie umiędzynarodowienia
(ułatwiając bezpośrednie kontakty), ale też w promowaniu
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nowych form działań bibliotek wśród konkretnych grup
użytkowników. W ostatnim dniu konferencji odbyła się
dyskusja
panelowa
pomiędzy
przedstawicielami
środowisk pracowników naukowych, dostawców,
studentów i pracowników bibliotek dotycząca znaczenia
serwisów społecznościowych. Uczestnicy dyskusji
wskazywali na zalew tej formy komunikacji we
wszystkich dziedzinach życia i potrzebę umiejętnego
rozgraniczania w tego typu serwisach kontaktów
prywatnych i służbowych.
Ważnym wątkiem przewijającym się w wielu
wystąpieniach, było badanie potrzeb użytkowników oraz
ocena dotycząca wykorzystania oferty bibliotek, w tym
np. prowadzonych przez biblioteki szkoleń i ich efektów.
Poznawaniu potrzeb czytelników (również w zakresie
aranżacji wnętrz) służą regularnie prowadzone badania.
Jak podkreślała Sue Roberts współautorka jednego z
referatów, na pozytywny wynik takich badań składają się
m.in.: cykliczność ich prowadzenia oraz widoczny dla
badanych efekt wdrażania zmian. O stosowaniu metod
przyjętych w antropologii do oceny wyników
prowadzonych
badań
mówiła
Susan
Gibbson.
Wskazywała ona na potrzebę głębszej analizy
pozyskiwanych z badań danych (w aspekcie czasu i
miejsca prowadzonych badań). Autorka ostatniego
plenarnego wystąpienia podkreślała, że podejmowanie
profesjonalnych badań przez bibliotekarzy poprawia ich
wizerunek i pozycję na uczelni.
Konferencja IATUL jak zawsze miała też bogaty
program społeczny, który umożliwił poznanie historii,
tradycji, kultury i bogatej przyrody Singapuru.
Organizacja konferencji oraz wszystkich dodatkowych
imprez była perfekcyjna dzięki pracy bardzo licznego
komitetu organizacyjnego. Tym bardziej miło było
usłyszeć wiele pozytywnych opinii o konferencji
zorganizowanej w 2011 roku przez BG PW.
(J.St)
Czasopisma elektroniczne
Biblioteka Główna i Ośrodek Informacji NaukowoTechnicznej Politechniki Wrocławskiej zorganizowali
specjalistyczny
kurs
dokształcający
Czasopisma
elektroniczne, który odbył się w dniach 18-20 kwietnia
2012 r. Bibliotekę Główną Politechniki Warszawskiej
reprezentowały Agnieszka Bis i Teresa Styczek.
Kurs został podzielony na 2 części: teoretyczną oraz
praktyczną. Część teoretyczna składała się z wykładów i
prezentacji dotyczących takich zagadnień jak:

biblioteczne systemy komputerowe, problemy
gromadzenia czasopism,

czasopisma w przestrzeni e-zasobów, serwisów,
narzędzi informatycznych i sposobów dostępu,

aspekty prawne korzystania z publikacji
elektronicznych,

charakterystyka i funkcjonalność wybranych
serwisów e-czasopism,

konsorcja czasopism elektronicznych,



czasopisma w bazie Web of Science- kryteria
wyboru
i
zastosowanie
wskaźników
bibliometrycznych.
Podczas praktycznej części kursu przeprowadzono
natomiast ćwiczenia dotyczące:

wyszukiwania wieloaspektowego w wybranych
serwisach: Science Server, Science Direct,
SpringeLink, EBSCO, ProQuest,

wykorzystania narzędzi informatycznych do
zarządzania e-źródłami: Lista A-Z,

wyszukiwania informacji naukowej w wybranych
serwisach: EZB, EMIS, Emerald, IEEE,

dodatkowych usług dostępu: LinkSource, EHIS,

wyszukiwania w serwisach Open Access: DOAJ,
BioMed Central,

wyszukiwania informacji naukowej przy użyciu
ogólnodostępnych narzędzi internetowych: Google
Scholar, RoMEO, SCIRUS, CDS.
(T.S.)
Opracowanie dokumentów w JHP KABA
W dniach 21-25.05 br. odbyło się szkolenie on-line w
zakresie opracowania dokumentów w JHP KABA.
Uczestniczyło w nim 12 osób z bibliotek
współpracujących z NUKAT. Szkolenie składało się z
dwóch części: każdego dnia najpierw wysłuchaliśmy
wykładu a następnie odbywały się ćwiczenia dotyczące
opracowania w JHP KABA. Każdy z uczestników musiał
przygotować wcześniej 5 różnych dokumentów z zakresu
nauk humanistycznych oraz społecznych, nauk ścisłych i
przyrodniczych oraz dokumenty z wykorzystaniem haseł
w funkcji tematu formalnego.
W czasie ćwiczeń
omawialiśmy wybrane dokumenty. Warunkiem zaliczenia
szkolenia była samodzielna praca, która została
sprawdzona przez osoby prowadzące.
(M.P.)
Zebranie w Katedrze Kartografii WG i SR UW
21.05.12 r. w Katedrze Kartografii WG i SR UW odbyło
się zebranie otwarte na tematy:
 Kartograficzne
wydawnictwa
książkowezaprezentowany przez Jerzego Ostrowskiego
oraz
 Nowe mapy i atlasy- omówiony przez dr Jerzego
Siwka.
Łącznie przedstawiono ponad 30 tytułów książek, map i
atlasów. Podczas spotkania omówiono zalety i błędy
zawarte w poszczególnych pozycjach. Podkreślono
walory wydanego przez Towarzystwa Opieki nad
Ociemniałymi Atlasu do przyrody dla osób niewidomych i
słabowidzących, który ukazał się w dwóch tomach: T.1
Polska oraz T.2 Świat. Skrytykowano natomiast
nierzetelność pozycji Atlas historii świata pod red.
Geoffrey’a Wawro, w którym pojawiły się liczne
potknięcia faktograficzne, brak precyzji czasowej oraz
zostały pominięte pewne dane dotyczące Polski. Nie
mniej
krytycznie
odniesiono
się
do
Atlasu
radiologicznego Polski wydanego w 2011 roku. W
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przypadku Atlasu bitew powietrznych Alexandra i
Malcolma
Swanstonów
skrytykowano
brak
faktograficznej wiedzy autorów. Natomiast szczególnie
polecono L’vìv-kompleksnyj atlas za red. Olega Šablâ,
oraz Rukopisni karty XVI-XIX st. 3, fondìv Central'nogo
deržavnogo ìstoričnogo arhivu Ukraïni, m. L’vìv. Atlas
Ulâny Krištalovič z 2011 r., zawierający również fakty
dotyczące historii Polski.
Uczestnicy zebrania dowiedzieli się także, iż obecnie
na rynku wydawnictw kartograficznych najwięcej ukazuje
się pozycji dotyczących nowych technologii oraz historii
kartografii. Geomatyka oraz geoinformatyka to kolejne
prężne dziedziny, na temat których ukazują się liczne
publikacje. Interesującym zagadnieniem dotyczącym
geomatyki jest sztuczna inteligencja. W roku 2011 został
wydany Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów
niesamodzielnych przez GUGiK w oprac. red. Macieja
Zycha. Natomiast w roku 2019 mają zostać zakończone
prace dotyczące Mapy litogenetycznej Polski w skali 1:50
000.
W zebraniu uczestniczyła Małgorzata Kapica.
(M.K.)
VI Bałtycka Konferencja
W dniach 17-18 maja 2012 r. odbyła się VI Bałtycka
Konferencja z cyklu Zarządzanie i Organizacja Bibliotek
zorganizowana przez
Ateneum- Szkołę Wyższą w
Gdańsku. Tegoroczne spotkanie przebiegło pod hasłem
Bibliotekarze i czytelnicy w dobie rozwoju technologii i
koncepcji organizacyjnych bibliotek. Wśród poruszanych
tematów pojawiały się głównie zagadnienia dotyczące
przyszłości bibliotek, komunikacji z użytkownikiem,
organizacji i fizycznej przestrzeni bibliotek, zawodu
bibliotekarza. Bibliotekę Główną PW reprezentowała
Jadwiga Siemiątkowska, która wygłosiła referat pt.
Organizacja przestrzeni z wolnym dostępem w Bibliotece
Głównej Politechniki Warszawskiej.
(J.S.)
Spotkanie Bibliotekarzy Katalogujących Muzykalia
30 maja 2012 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się
VI Spotkanie Robocze Bibliotekarzy Katalogujących
Muzykalia. Organizatorzy, tj. Centrum NUKAT, Sekcja
Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich- Polska Grupa Narodowa IAML, zaprosili na
spotkanie bibliotekarzy specjalistów z zakresu
opracowania formalnego i rzeczowego dokumentów
muzycznych oraz dźwiękowych. W pierwszej część
spotkania, którą poprowadziła Maria Burchard
(Kierownik Centrum NUKAT), omówiono plany NUKAT
na 2012 rok, zapoznano zebranych z nowym
międzynarodowym standardem katalogowania RDA oraz
światową wirtualną Kartoteką Haseł Wzorcowych VIAF.
Następnie poruszono zagadnienie tematu formalnego JHP
KABA w opracowaniu zbiorów muzycznych. Po przerwie
prowadzenie spotkania objął Stanisław Hrabia z
Biblioteki i Fonoteki Instytutu Muzykologii UJ. Dyskusja
dotyczyła problemów uprzednio zgłoszonych przez
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bibliotekarzy, związanych z katalogowaniem zbiorów
muzycznych takich jak: format MARC21, wybór i
tworzenie
haseł,
praktyki
katalogowania,
brak
konsekwencji i błędy w opisach bibliograficznych oraz
propozycje nowych rozwiązań. W spotkaniu udział wzięła
Małgorzata Wornbard.
(M.W.)
The Teaching Librarian
W dniu 7 maja br. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło
się spotkanie z Wendy Holliday z Utah State University
(USA). Tematem prelekcji były wybrane aspekty
związane z nauczaniem i uczeniem się, w szczególności w
kontekście zajęć z zakresu edukacji informacyjnej
prowadzonych przez bibliotekarzy.
Wendy Holliday podkreślała, jak istotne jest dobre
rozplanowanie zajęć, w celu dostosowania ich do potrzeb
użytkowników oraz przekazanie treści, które nie tylko w
odczuciu nauczycieli, ale również studentów będą dla nich
przydatne. Stwierdziła, że powszechnym problemem
bibliotekarzy jest polecanie użytkownikom zbyt wielu
źródeł informacji, w efekcie czego uczestnik szkolenia
czuje się jeszcze bardziej zagubiony. Oprócz selekcji
polecanych źródeł, równie istotne jest wskazanie, w jaki
sposób korzystać z zebranych materiałów, jak je
krytycznie
przeanalizować,
wybrać
najbardziej
wartościowe i wiarygodne treści, a następnie w jaki
sposób je zacytować.
Uwagi przedstawione przez prelegentkę nie są
niczym nowym, ale stanowią znakomite podsumowanie
praktyk i problemów występujących powszechnie w
większości bibliotek, bez względu na ich lokalizację. Z
pewnością zainspirowały uczestników spotkania do
przeorganizowania strategii prowadzenia swoich własnych
szkoleń.
(M.S.H.)
Warsztaty dla dziennikarzy magazynów i biuletynów
firmowych
19 kwietnia 2012 r. odbyły się w Warszawie Warsztaty
dla dziennikarzy magazynów i biuletynów firmowych.
Zorganizowane przez Centrum Promocji Informatyki
spotkanie skierowane było do obecnych i przyszłych
dziennikarzy i redaktorów magazynów firmowych,
specjalistów ds. marketingu oraz innych osób
odpowiadających za wizerunek firmy. Celem warsztatów
miało być m. in. uświadomienie znaczenia magazynu
firmowego dla instytucji, poznanie jego specyfiki,
usprawnienie procesu edytorskiego oraz poprawa
poziomu dziennikarskiego, redakcyjnego i graficznego
tego rodzaju wydawnictwa.
W warsztatach uczestniczyły Beata Rudaś i
Agnieszka Celej.
(A.C.)
Prawo własności intelektualnej
27 czerwca 2012 r. Centrum Promocji Informatyki
zorganizowało w Warszawie warsztaty Prawo własności
intelektualnej a ochrona wyników badań naukowych.
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Warsztaty prowadziła dr Zofia Zawadzka z Wydziału
Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Pierwsza część
spotkania dotyczyła zagadnień związanych z utworem
będącym przedmiotem prawa autorskiego. Przedstawione
zostały przesłanki uznania wytworu za utwór, czynniki nie
mające znaczenia przy tego rodzaju uznaniu oraz
wyłączenia spod ochrony prawnoautorskiej. Po tym
wprowadzeniu dokładnie przeanalizowane zostało
pojęcie, budowa oraz elementy twórcze i nietwórcze
utworu naukowego. Następny blok tematów dotyczył
utworów i wynalazków pracowniczych, m.in. podmiotu i
nabycia autorskich praw majątkowych do utworu
pracowniczego oraz pracodawcy będącego podmiotem
uprawnionym do uzyskania patentu na wynalazek.
Kolejna część warsztatów poświęcona była zagadnieniom
związanym z współtworzeniem wyników badań
naukowych, twórczemu i nietwórczemu wkładowi w
powstanie
utworu
współautorskiego.
Następnie
przedstawione zostały uprawnienia instytucji naukowej do
utworów stworzonych przez pracownika, np. prawo do
pierwszeństwa publikacji, prawo do korzystania z
materiału naukowego zawartego w utworze, prawo do
udostępniania utworu naukowego osobom trzecim i
uprawnienia instytucji naukowo-badawczych w ramach
dozwolonego użytku publicznego. Ostatni blok tematów
dotyczył umów prawnoautorskich dotyczących naukowej
pracy twórczej: zasady swobody umów i ich ograniczenia
w prawie autorskim, określenie pól eksploatacji utworu
oraz rodzaje umów prawnoautorskich.
W trakcie spotkania uczestnicy korzystali z
możliwości zadawania pytań, omawiano problemy
praktyczne związane z tematyką prawa własności
intelektualnej i ochrony wyników badań naukowych. W
warsztatach wzięła udział Agnieszka Celej.
(A.C.)
Ochrona patentowa w nauce
22 maja 2012 r. Centrum Promocji Informatyki
zorganizowało konferencję Ochrona patentowa w naucezarządzanie własnością intelektualną w uczelniach i
ośrodkach B+R. Tematyka 8 wygłoszonych referatów
dotyczyła problemów prawnych, związanych z ochroną
własności intelektualnej i wyników badań, oraz
szacowania wartości dóbr i praw niematerialnych. W
pierwszym wystąpieniu Ochrona własności intelektualnej
w szkołach wyższych i ośrodkach B+R Adam Wiśniewski
(Naczelnik Wydziału Wspierania Innowacyjności, Urząd
Patentowy RP) mówił o ochronie własności intelektualnej
w szkołach wyższych i ośrodkach B+R, znaczeniu
ochrony własności intelektualnej i zarządzaniu prawami
wyłącznymi, uregulowaniach prawnych dotyczących
ochrony i zarządzania własnością intelektualną w
szkolnictwie wyższym i nauce, znaczeniu ochrony
własności przemysłowej dla okresowej oceny jednostek
naukowych, dla oceny nauczycieli akademickich oraz o
ochronie własności intelektualnej w działalności
dydaktycznej uczelni. Na temat Roli administracji

Informacje Biblioteki Głównej
publicznej w finansowaniu innowacji oraz w zapewnieniu
dostępu on-line do danych patentowych opowiedział dr
Olaf Gajl (dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji).
Małgorzata Kluczyk i Czesław Popławski (rzecznicy
patentowi, Politechnika Gdańska) przedstawili bardzo
ciekawy referat Ochrona prawna wyników badań
naukowych o charakterze innowacyjnym. Wynalazki jako
wynik prac doktorskich lub innych opracowań
naukowych.
Zasady
wynagradzania
twórcówpracowników jednostek naukowych. Autorzy wystąpienia
przedstawili w nim problemy związane z wyborem
tematyki pracy doktorskiej (praca własna, praca
wykonywana na zlecenie innej jednostki), ustaleniem
przyszłych praw własności do wyników, interpretacją
dokumentów patentowych, przedmiotowym określeniem
wyników badań (odkrycie naukowe, wynalazek, program
komputerowy, metoda matematyczna, know-how, utwór w
rozumieniu prawa autorskiego), rolą promotora, jego
wkładem twórczym i prawem do współautorstwa, ochroną
prawną wyników, publiczną obroną pracy doktorskiej,
wykorzystaniem
wyników
poprzez
publikację,
komercyjnym wykorzystaniem wyników (umowy
związane z wykorzystaniem wyników) oraz zasadami
wynagrodzenia twórców (regulaminy wewnętrzne
jednostek korzystających z wyników). W konferencji
uczestniczyły: dyrektor Olga Giwer, Anna TonakiewiczKołosowska i Agnieszka Celej.
(A.C.)
Otwarta nauka i edukacja
W dniach 13-14 kwietnia 2012 r. odbyła się w Bydgoszczy III
Międzynarodowa Konferencja Open Access w Polsce
Otwarta nauka i edukacja, która wpisuje się w cykl
konferencji organizowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką
w Toruniu od 2007 roku. W tym roku spotkali się naukowcy,
dydaktycy, bibliotekarze, specjaliści informacji szkół
wyższych z Wielkiej Brytanii, Francji, Szwajcarii, Niemiec,
Ukrainy i Polski. Tematyka wystąpień obejmowała
zagadnienia dotyczące nauki pojmowanej w sposób
tradycyjny, e-science, nauki 2.0, metodyki stosowanej w
prowadzeniu badań oraz nowoczesnej dydaktyki na uczelni.
Podkreślano też znaczenie podnoszenia świadomości
pracowników nauki, bibliotekarzy, specjalistów informacji w
zakresie transparentności, otwartości nauki, badań i edukacji.
Konferencja objęta była patronatem MNiSW. Składała z
dwóch części: pierwsza poświęcona była nowym metodom
pracy naukowej i dydaktycznej, druga natomiast odnosiła się
do praktycznych narzędzi, które te nowe metody wspierają.
Sesja I Dokąd zmierza nauka? składała się z 2 części:

Nowe podejście w prowadzeniu badań,

Praktyczny wymiar prowadzenia badań (interesujące
przypadki).
W tej sesji bardzo ciekawy referat na temat otwierania
procesu naukowego, wykorzystania narzędzi oferowanych
przez Fundację Wikimedia w realizacji pracy naukowej
przedstawił dr Daniel Mietchen. Na temat nauki 2.0., modelu
badań opartym na swobodnym i szybkim przepływie
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informacji mówił dr Paweł Szczęsny. Ogromne
zainteresowanie słuchaczy wzbudziło wystąpienie dr
Emanuela Kulczyckiego Blogi i serwisy naukowe.
Komunikacja naukowa w kulturze konwergencji, na temat
blogosfery naukowej przedstawionej z perspektywy
naukowca prowadzącego własny blog Warsztat badacza
komunikacji.
Sesja II Nowy wymiar edukacji szkół wyższych
dotyczyła tematów związanych otwartą edukacją, otwartymi
zasobami i nowymi narzędziami dydaktycznymi.
Po zakończeniu części obradowej rozpoczęła się Sesja
III Biblioteki dla otwartej nauki i edukacji- BarCamp,
podczas której zostały przedstawione pomysły na temat tego,
Jak bibliotekarze mogą wspomagać otwartą naukę i
edukację?
Od strony organizacyjnej impreza stała na najwyższym
poziomie. Dr Paweł Szczęsny ustanowił oficjalny hashtag
konferencji #OAPoland. Dobór i jakość prelegentów oraz
dociekliwi słuchacze stworzyli niezwykły klimat tego
spotkania. Obrady i wystąpienia były bardzo ciekawe, a
rozmowy kuluarowe pozwoliły nawiązać uczestnikom nowe
kontakty.
Materiały konferencyjne w formie abstraktów dostępne
są na stronie EBIB http://www.nowyebib.info/publikacjeebib/36/1004-konferencja-oa-2012
W konferencji uczestniczyły: dyrektor Olga Giwer,
Anna Tonakiewicz-Kołosowska, Iwona Socik i Agnieszka
Celej.
(A.C.)
III Warszawski Piknik Archiwalny
2 czerwca 2012 r. z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk
oraz Polskiego Towarzystwa Archiwalnego, w Pałacu
Staszica odbył się III Warszawski Piknik Archiwalny,
będący częścią obchodów Międzynarodowego Dnia
Archiwów. W tym roku hasło przewodnie Pikniku
brzmiało Piłka jest w grze! Sportowa akcja –
archiwizacja i nawiązywało do odbywających się w
Polsce Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012.
Celem imprezy jest promocja zbiorów archiwów,
bibliotek, muzeów – na Pikniku zaprezentowano wystawy
tematyczne, odbyły się prelekcje i wykłady, pokazy
filmowe, sprzedaż publikacji. W tegorocznej imprezie
wzięło udział ponad 26 instytucji. Biblioteka Główna PW
zaprezentowała w ramach Pikniku wystawę planszową
Stadion X-lecia 1954-2008, przygotowaną przez Oddział
Zbiorów Specjalnych, którą później można było oglądać
przez cały czerwiec na ogrodzeniu PW od strony ul.
Nowowiejskiej. Wystawa znajduje się już w zbiorach
Biblioteki
Cyfrowej
PW
pod
adresem:
http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra/publication/3491.
(J.K.)
V Konferencja Biblioteki PŁ
W dniach 13-15 czerwca br. w Rogowie w pobliżu Łodzi
odbyła się konferencja naukowa pt. Znaczenie i badania
jakości
w
bibliotekach.
Konferencja
została
zorganizowana przez Politechnikę Łódzką. Na miejsce jej
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przeprowadzenia
wybrano
Centrum
Edukacji
Przyrodniczo-Leśnej SGGW, na terenie którego znajduje
się Arboretum oraz Muzeum Edukacji PrzyrodniczoLeśniej.
Zaproponowana
tematyka
wzbudziła
duże
zainteresowanie. Oprócz bibliotekarzy polskich szkół
wyższych uczestnikami spotkania byli goście z ukraińskich
bibliotek. Wygłoszono 26 referatów w 6 blokach
tematycznych:
 standaryzacja bibliotek,
 problemy jakości w bibliotekach Ukrainy,
 statystyki biblioteczne,
 badanie satysfakcji użytkowników bibliotek,
 zarządzanie jakością bibliotek,
 cena jakości źródeł informacji. Zarządzanie z
wykorzystaniem danych statystycznych.
Poszczególne wystąpienia dotyczyły zagadnień
takich jak:
 AFBN – krajowy projekt badania efektywności
bibliotek,
 sprawozdawczość GUS – problemy nowych
formularzy GUS dla bibliotek w odniesieniu
do norm
oraz
krajowych
projektów
w
zakresie badania efektywności bibliotek,
 statystyka biblioteczna – normy międzynarodowe i
krajowe,
 ocena i klasyfikacja kolekcji cyfrowych,
 zarządzanie skargami,
 korzyści płynące z przeprowadzania badań i ocen,
 biblioteka organizacją uczącą się,
 kultura oceny, pomiary funkcjonalności, badania
jakości usług, zarządzanie wiedzą, zarządzanie
przez jakość.
Jednym z czynników wpływających na efektywność
funkcjonowania bibliotek jest branie pod uwagę opinii i
preferencji czytelników, a w efekcie wprowadzanie zmian
i nowych punktów w działalności biblioteki. Kilka
bibliotek szkół wyższych przedstawiło wyniki badań i
oceny jakości ich pracy w oczach użytkowników. Inne
biblioteki
podzieliły
się
własnymi
wnioskami
wyciągniętymi z badań jakości funkcjonowania niektórych
aspektów ich działań np. zarządzanie zasobem
czasopiśmienniczym,
prowadzenie
szkoleń
bibliotecznych,
oferta
usług
informacyjnych
dedykowanych, statystyka i ocena elektronicznych źródeł
informacji, wolny dostęp do zbiorów - aktywność
czytelników.
Organizatorom spotkania udało się pozyskać wielu
sponsorów. Szereg firm z "branży" bibliotekarskiej
prezentowało swoje produkty w trakcie sesji jak i na
przygotowanych stoiskach.
W konferencji uczestniczyły dyr. Jolanta Stępniak,
Elżbieta Mroczek, Elżbieta Owczarczyk oraz Edyta
Kędzierska, która w imieniu całego zespołu autorów
(Edyta Kędzierska, Elżbieta Mroczek, Elżbieta
Owczarczyk, Maria Pierewoj, Iwona Socik, Jolanta
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Stępnak ) zaprezentowała referat pod tytułem Ocena
systemu biblioteczno-informacyjnego PW - metodyka
badania
Materiały z konferencji dostępne są pod adresem
http://konferencja-lib.p.lodz.pl/index.php/kbpl/2012
(E.O.)
Uniwersytet Wirtualny- model, narzędzia, praktyka
W dniach 13-15 czerwca br. odbyła się XII edycja
konferencji Uniwersytet Wirtualny – model, narzędzia,
praktyka. W tym roku tematem przewodnim było: „Eedukacja kształtuje współczesną edukację”. Konferencja
miała na celu integrację środowiska pracowników
naukowo-dydaktycznych z osobami zajmującymi się
problematyką
szeroko
rozumianego
e-learningu.
Głównymi obszarami tematycznymi były:

wirtualizacja kształcenia i nowe trendy w eedukacji;

socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne
problemy e-edukacji;

metodyka e-nauczania, kryteria oceny efektów
nauczania przez Internet;

technologie informacyjne, multimedia i Internet w
edukacji;

otwarte zasoby edukacyjne - nowa idea XXI
wieku;

e-nauczanie w kształceniu przez całe życie;

kształcenie kadr do e-edukacji;

laboratorium wirtualne;

platformy edukacyjne;

Web 2.0 w procesie powstawania Edukacji 2.0;

oraz inne aspekty wykorzystania technik
e-edukacji.
Konferencja organizowana jest corocznie przez
konsorcjum czterech warszawskich uczelni: Politechniki
Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz PolskoJapońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych. W
tym roku odbyła się na Politechnice Warszawskiej, na
Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. Oficjalna
strona konferencji, na której można znaleźć linki do
książki abstraktów oraz do prezentacji wygłoszonych
podczas konferencji to: http://vu2012.okno.pw.edu.pl/. W
tegorocznej edycji uczestniczyły: Joanna Gola, Monika
Pielat i Alicja Potocka.
(J.G.)

Spotkania bibliotek sieci
W minionym roku akademickim BG PW organizowała
cykliczne spotkania z bibliotekarzami SBI.
Ich celem była wymiana doświadczeń, informowanie
bibliotekarzy o najważniejszych wydarzeniach w BG, oraz
przedstawianie i omawianie inicjatyw i projektów
realizowanych w Bibliotece Głównej. Istotnym elementem
spotkań były przygotowane przez pracowników BG
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prezentacje o charakterze szkoleniowym, które ukazywały
możliwości, jakie bibliotekarzom daje system ALEPH,
organizowane przez BG szkolenia e-learningowe, strona
internetowa
Biblioteki
Głównej
oraz
fora
społecznościowe BG. Na spotkaniach dyskutowano
również na wiele ważnych dla naszego środowiska
tematów i zastanawiano się nad sposobami przekonywania
władz uczelni do naszych inicjatyw.
Spotkania
mamy
zamiar
kontynuować
w
nadchodzącym roku akademickim, gdyż są one nie tylko
jednym z elementów wymiany wiedzy i doświadczeń , ale
przyczyniają się do wzajemnego poznawania i integracji
bibliotekarzy SBI.
(O.G.)

Zmiany kadrowe
Od czerwca 2012 roku w Bibliotece Głównej PW
zatrudnione są:
 w Bibliotece Wydziału Chemicznego: Justyna
Antosik i Emilia Nowakowska,
 w Oddziale Udostępniania i Przechowywania
Zbiorów: Maja Bandurska i Aneta Sieczka
Serdecznie witamy nowe koleżanki!
(A.C, A.P.)

Seminaria, szkolenia
Przypominamy:
bieżące informacje podajemy sukcesywnie na stronie
domowej Biblioteki Głównej
http://www.bg.pw.edu.pl

