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Informacje
Biblioteka Główna
Rada Biblioteczna
23 czerwca 2015 r. odbyło się posiedzenie
Rady Bibliotecznej, na którym pozytywnie
zaopiniowano zmiany w
Regulaminie
organizacyjnym Biblioteki Głównej PW.

oraz Oddziału Zbiorów Specjalnych (usunięcie
zadań związanych z Narodowym Zasobem
Bibliotecznym). Członkowie Rady zapoznali się
z
planowanym
budżetem
biblioteki
oraz warunkami prenumeraty czasopism
i baz danych na 2016 r.

Spowodowane
były
one
zmianami
w Statucie PW przyjętym na posiedzeniu
Senatu w dniu 17 czerwca 2015 r. i wynikały
z aktualizacji zadań Oddziału Kontroli Zbiorów
(dodanie zadań związanych z kontrolą dostępu
do
zbiorów
elektronicznych
i poprawnością zapisów w katalogu)

Rada Biblioteczna pozytywnie zaopiniowała
wniosek o powołanie na stanowisko
kierownika Oddziału ds. Bazy Wiedzy
Mirosławy Lewandowskiej-Tranda.

(MMM)
Regulacja płac
W czerwcu, po zawarciu porozumienia
pomiędzy JM Rektorem i zakładowymi
organizacjami
związków
zawodowych,
w którym ustalono zasady przeprowadzenia
podwyżek,
przystąpiono
do
realizacji
porozumienia
w
Bibliotece
Głównej.

W części uznaniowej przyjęto trzy progi
podwyżki — 360zł (3 osoby), 260zł (27 osób)
i 160zł (27 osoby).
Podwyżka nie uwzględniała wypłacanego
w
2014
r.
dodatku
specjalnego,
który stanowił część podwyżki uznaniowej.
W lipcu, po przeliczeniu skutków podwyżek
z 2015 r. będzie podjęta decyzja o zasadach
i
warunkach
włączenia
dodatków
uznaniowych z 2014 r. do uposażenia
zasadniczego.
(JoSt)

Na
wniosek
związków
zawodowych
działających w BG, w części obligatoryjnej
wszyscy pracownicy uzyskali średnio 250 zł
brutto, tj. o ok. 35 zł więcej niż wynikałoby to
z porozumienia na szczeblu uczelnianym.
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Medale na 100-lecie
Rok
obchodów 100-lecia Odnowienia
Tradycji Politechniki Warszawskiej Uczelnia
uczciła wybiciem pamiątkowych medali
(złotych,
srebrnych
i
brązowych),
które wręczane są instytucjom, z którymi
PW współpracuje, a także szczególnie
zasłużonym
aktualnym
i emerytowanym
pracownikom PW.

AKME, MCB, Press Import Wydawnictw
Naukowych, Księgarnia Studencka Bożena
Dębiec.
Uroczystość wręczenia medali odbyła się
w dniu 11 maja – w obchodzonym w tym
czasie Tygodniu Bibliotek.
Część uhonorowanych instytucji medale
otrzymała przy okazji innych imprez
obchodzonych w maju: AKME – podczas
spotkania konsorcjum użytkowników pakietu
Knovel – 8 maja, ABE-IBS – 13 maja podczas
Targów
Książki,
Aleph
Polska
–
28 maja podczas Alma Day.

Biblioteka Główna uzyskała możliwość
wręczenia
14
medali
srebrnych
i 17 brązowych. Wśród wyróżnionych znaleźli
się pracownicy i emerytowani pracownicy BG
z ponad 28 letnim stażem pracy w PW,
dwie młodsze stażem osoby zatrudnione w BG
oraz 6 firm. Srebrne medale otrzymały: Aleph
Polska oraz ABE-IPS, natomiast brązowe:

(JoSt)

100 Profesorów na 100-lecie
W dniu 19 marca 2014 r., w związku
z przypadającą w roku 2015 setną rocznicą
działalności
Politechniki
Warszawskiej
z polskim językiem wykładowym, w obecnej
siedzibie i pod obecną nazwą, Senat
Politechniki
Warszawskiej
działając
na podstawie Statutu PW, ustanowił rok 2015
rokiem obchodów 100-lecia Odnowienia
Tradycji Politechniki Warszawskiej.

Wystawa prezentuje sylwetki wszystkich
profesorów PW, działających na Uczelni
w okresie odradzającej się państwowości
polskiej
oraz
w
dwudziestoleciu
międzywojennym. Sylwetki poszczególnych
uczonych przedstawiają ich biogramy, dorobek
w
życia
naukowego,
organizacyjnego
i społecznego. Plakaty zostały przygotowane
na podstawie materiałów archiwalnych
oraz zbiorów specjalnych z zasobu BG PW,
co podnosi ich walory informacyjne.

W celu uświetnienia rocznicy, w bieżącym
roku na Politechnice Warszawskiej odbywa
się szereg imprez, wydarzeń kulturalnych
i naukowych. Ich pełen wykaz dostępny jest
na stronie jubileuszu www.
Jednym
z wydarzeń jest przygotowana przez Bibliotekę
Główną Politechniki Warszawskiej wystawa
plakatowa zatytułowana 100 Profesorów
na 100-lecie Odnowienia Tradycji PW.

Wystawa składa się ze 103 plansz
przygotowanych w jednolitej i estetycznej
stylistyce plastycznej. Ekspozycja wystawy
jest wydarzeniem plenerowym, w okresie
od 15 czerwca do 30 listopada 2015 r.
na ogrodzeniu terenu głównego Politechniki
Warszawskiej od ul. Nowowiejskiej.
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Wystawa promuje osiągnięcia polskiej nauki
i myśli technicznej, powiązanie jej z miejscem,
w którym wspomniany dorobek był tworzony,
przyczynia się do pogłębienia społecznej
świadomości o jego znaczeniu.

Opracowanie merytoryczne: Justyna Antosik,
Agnieszka Celej, Teresa Gumołowska, Joanna
Kamińska, Elżbieta Owczarczyk, Alina Połocka,
Alicja Portacha, Teresa Styczek, Jadwiga
Szczypkowska, Hanna Zdunek.

Opracowanie graficzne: Eliza Królak, Dorota
Wojnowska.
(APor)

Nowa wersja Alepha i PRIMO
2 kwietnia 2015 r. rozpoczął się proces
konwersji
bibliotecznego
systemu
komputerowego Aleph do nowej wersji (22).

oraz opracowanie zbiorów) odbywały się
w dotychczasowej wersji.

Do jej przeprowadzenia potrzebny był nowy
serwer, który kupiono w marcu. Prace
programistyczne zostały wykonane przez
informatyków z firmy Aleph Polska.

Oprócz kontroli funkcjonalności istniejących
modułów, wykonano dużą pracę związaną
z nową odsłoną modułu Wypożyczalni
Międzybibliotecznej. Trzeba było dokładnie
przyjrzeć się wszystkim nowym, tak dla
pracowników jak i dla użytkowników,
elementom i wprowadzić konieczne zmiany.

Przygotowania do tego zadania rozpoczęły się
w marcu. Pracownicy zostali zobowiązani
do wprowadzenia możliwie dużej liczby korekt
i zmian w bazie (np. ujednolicenie
nazewnictwa, usunięcie kont nieaktualnych),
tak, aby do nowej wersji nie przenosić danych
zbędnych.

Jednocześnie z instalacją nowej wersji Alepha
Biblioteka Główna postanowiła udostępnić
nowe narzędzie wyszukiwania informacji
o zasobach bibliotecznych i internetowych –
Multiwyszukiwarkę PRIMO.

Najpierw system został zamknięty na jeden
dzień (2 kwietnia), aby umożliwić firmie Aleph
Polska skopiowanie danych do testowej wersji
22. Po skonfigurowaniu wersji testowej
została ona udostępniona pracownikom
bibliotek w dniu 13 kwietnia. W Bibliotece
Głównej powołano do Zespołu Testującego
32 osoby (26 z BG oraz 4 z bibliotek
specjalistycznych). Testy trwały do 7 maja.

W okresie testowania odbywały się prace
dostosowujące jej wygląd i funkcjonalność do
potrzeb użytkowników. Praca była ogromna,
gdyż wymagała skrupulatnego przejrzenia,
nawet wielokrotnie, wszystkich ekranów
interfejsu wyszukiwarki i zlokalizowanie
koniecznych zmian.
Wdrażanie multiwyszukiwarki odbywa się
w
dwóch
etapach.
Na
początek
do
wyszukiwarki
podłączono
zasoby
Centralnego Katalogu Bibliotek PW i Biblioteki
Cyfrowej PW. Kolejny etap, którego
zakończenie planowane jest w lipcu, obejmie
zasoby elektroniczne Biblioteki Głównej

Wszystkie osoby z Zespołu Testującego
przekazały raporty, w których przedstawiono
sprawdzone funkcje, spostrzeżone błędy
i usterki w nowej wersji. Standardowa obsługa
czytelników i prace biblioteczne (gromadzenie
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Politechniki
Warszawskiej
(możliwość
jednoczesnego
przeszukiwania
zasobów
katalogu, Biblioteki Cyfrowej oraz Listy E-baz).
Wszystkie zgłaszane do firmy poprawki
i modyfikacje, dotyczące każdego z modułów,
były na bieżąco wprowadzane.
8 maja, system został ponownie zamknięty.
Rozpoczęto przenoszenie aktualnych danych
i przełączanie do nowej wersji. W tym okresie
biblioteki oferowały usługi w ograniczonym
zakresie: przyjmowano zwroty i wypożyczano

książki zamówione wcześniej oraz książki
z zasobów w Wolnym Dostępie BG.
Praca odbywała się w trybie poza systemem.
Kontynuowano
rozpoczęte
wcześniej
instalowanie nowej wersji oprogramowania
klienta (GUI) na komputerach pracowników
bibliotek PW (ponad 100).
13 maja udostępniono użytkownikom
Centralny Katalog Zbiorów Bibliotek PW
w nowej wersji wraz z multiwyszukiwarką
PRIMO.
(EM)

Jak oceniają nas użytkownicy?
Od końca lutego do połowy maja
we
wszystkich
bibliotekach
Systemu
Biblioteczno-Informacyjnego
PW
były
przeprowadzane
badania
satysfakcji
użytkowników.

wskaźnik satysfakcji uzyskały biblioteki
instytutowe 4,61, następnie wydziałowe 4,58.
Dla BG i filii oceny były bardziej krytyczne,
gdyż wskaźnik ten przyjął wartość 4,33.

W porównaniu z poprzednią edycją badań
satysfakcji użytkowników (która odbyła się
w 2012 r.) globalny wskaźnik satysfakcji
użytkowników za rok 2015 jest wyższy
dla wszystkich typów bibliotek (patrz wykres
poniżej).

Zebrano opinie od 3084 respondentów
z
czego
47%
dotyczy
BG
i jej filii, 43% bibliotek wydziałowych,
10% bibliotek instytutowych. Liczba zebranych
ankiet oraz uzyskana reprezentatywność
próby badawczej pozwalają nam wnioskować
o wynikach w populacji na podstawie danych
uzyskanych z próby. Zgromadzono odpowiedzi
od:
studentów

2289 (79,42%)

słuchaczy studiów
podyplomowych

33 (1,15%)

doktorantów

169 (5,86%)

pracowników PW

309 (10,72%)

innych

82 (2,85%)

Biblioteki systemu SBI PW zostały ogólnie
ocenione na poziomie dobrym z plusem.
Globalny
wskaźnik
satysfakcji
z funkcjonowania bibliotek został wyznaczony
na średnią ocenę równą 4,47. Najwyższy
4
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Respondenci oceniali także poszczególne
usługi, zasoby i formy funkcjonowania
bibliotek SBI PW. Wykaz ocenianych
elementów:
ocena

Nie
dotyczy

warunki lokalowe i
1 czytelność
oznakowania

4,33

3,11%

2 wyposażenie biblioteki

4,14

2,49%

3 godziny otwarcia

4,25

1,02%

4 pracowników biblioteki
4a

kultura obsługi

4,74

1,73%

4b

kompetencje

4,73

4,67%

4c

dyspozycyjność

4,65

4,88%

5 zbiory drukowane

4,06

9,39%

6 zasoby elektroniczne

4,04

29,26%

Wśród najczęstszych celów odwiedzin
(zarówno osobistych jak i wirtualnych)
respondenci
wskazywali:
wypożyczanie

7 zasady wypożyczeń
7a

czas realizacji
zamówienia

4,58

5,40%

7b

dopuszczalna
liczba egzemplarzy

4,11

5,30%

7c

dopuszczalny okres
wypożyczeń

4,04

3,52%

8 usługi informacyjne

4,27

10,86%

9 wydarzenia kulturalne

3,57

67,85%

10 ofertę edukacyjną

3,74

61,71%

4,11

13,50%

możliwości korzystania
12 z komputerów i
Internetu

4,03

23,85%

możliwości korzystania
z urządzeń kopiujących

3,88

36,29%

11

13

witrynę internetową
biblioteki

zbiorów do domu (80% wszystkich
wskazań),
następnie
korzystanie
ze zbiorów na miejscu (55%), naukę/pracę
(52%), poszukiwanie informacji (40%),
korzystanie z komputerów i Internetu
(31%)
i
korzystanie
z
zasobów
elektronicznych (30%).
Najczęściej
wykorzystywanym
zasobem
są książki tradycyjne (91% wskazań). Następne
w kolejności są: zasoby elektroniczne
i
czasopisma
tradycyjne
(po
27%).
579 osób zdecydowało się przedstawić
w pytaniu otwartym trudności jakie
napotykają podczas korzystania z biblioteki
i/lub sugestie zmian oraz udoskonaleń w jej
funkcjonowaniu. Informacje te są niezwykle
wartościowe ponieważ pozwalają poznać
potrzeby i oczekiwania odbiorców usług
bibliotecznych.

Większość aspektów poddanych ocenie
szczegółowej wypadła lepiej niż w ubiegłej
edycji badania (patrz wykres w następnej
kolumnie)

(EK)

5

Informacje

Merkuriusz

W drugiej połowie maja minęła połowa czasu
dedykowanego
na realizację
projektu
Merkuriusz.

kopiowanie, faksowanie), sprzęt do systemu
archiwizacji
wraz
usługą
montażu.
Ze środków projektu nabyto również fotele
komputerowe
oraz
położono
sieć
komputerową i zmodernizowano elektryczną
w pomieszczeniu 71A, czyli pracowni projektu.

W pierwszym okresie projektu przypadającym
na ostatni kwartał 2014 r. skupiono się
na przygotowaniu procesu digitalizacji:









W wyniku porozumienia z Biblioteką
Narodową, BG PW przejęła część zadania
z zakresu BN, tj. publikowanie opracowanych
i zeskanowanych artykułów w repozytorium
BN. Główną zaletą takiego rozwiązania
jest zrealizowanie tego zadania na podstawie
umów cywilno-prawnych, które zostały
podpisane z pracownikami BG, co oznacza
pracę poza godzinami pracy, ale za dodatkowe
uposażenie.

ustaleniu kolejnych etapów procesu
i podziale zadań,
przeprowadzeniu szczegółowej analizy
wykazu tytułów do digitalizacji pod
kątem dostępności w BG PW, BN,
BazTech,
liczby
przewidywanych
opisów,
ustaleniu
kolejności
digitalizacji
kolejnych tytułów,
przygotowaniu systemu monitoringu
o bieżącym postępie prac w projekcie
(wykaz ogólny, wykazy cząstkowe,
karty czasopism, baza access),
stworzeniu platformy informacyjnej
w zakresie projektu na dysku
sieciowym BG PW,
organizacji
stanowisk
pracy.

Od kilku miesięcy, w zależności od okresów
zatrudnienia,
w
projekcie
pracuje
ok. 70 osób. Wymiernym efektem pracy
naszego Zespołu są: liczba wprowadzonych
rekordów,
wykonanych
skanów
oraz
publikacji
w
repozytorium
BN.

We współpracy z partnerem projektu Biblioteką Narodową - ustalono standardy
w zakresie formatu danych bibliograficznych
oraz skanowania, opracowano stosowne
instrukcje.
W
kolejnym
etapie
przeprowadzono cykl szkoleń z zakresu
wprowadzania danych i obsługi skanerów,
jednocześnie przeliczono koszty w projekcie
oraz przygotowano dane do aneksu umowy
o finansowanie projektu. Przeprowadzono
procedurę
związaną
z
zatrudnianiem
pracowników w projekcie oraz zakresy
obowiązków. Przeprowadzono 4 przetargi
nieograniczone
i
zapytanie
ofertowe,
w wyniku których nabyto do BG PW 3 skanery
przelotowe
Kodak,
20
zestawów
komputerowych, 2 urządzenia wielofunkcyjne
HP Officejet Pro 6830 (opcje: drukowanie,

W dotychczasowym okresie trwania projektu
Zespół BG PW opracował 174 tytuły czasopism
(z 308), wykonał 85 850 opisów
bibliograficznych, 543 990 skanów oraz 24 000
publikacji w repozytorium BN (stan na koniec
maja 2015 r.). To duże osiągnięcie, będące
wynikiem ogromnego zaangażowania całego
Zespołu.
Plany na najbliższy czas:
1. organizacja konferencji promocyjnej
platformy Merkuriusz - 18 września
2015 r. ,
2. przeprowadzenie
postępowania
przetargowego, którego celem będzie
zakup skanera książkowego,
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3. opublikowanie w repozytorium BN ok.
55 000 artykułów,
4. zamieszczenie
w
repozytorium
rekordów pozyskanych z BZCz.

Pracą bieżącą jest tworzenie metadanych
oraz skanowanie. Biorąc pod uwagę liczbę
opracowanych do końca maja tytułów, może
się okazać, że opracowanie metadanych
zakończy się wcześniej niż w listopadzie.
(APor)

Szkolenia OIN
Przysposobienie biblioteczne online
Na zlecenie Wydziału Administracji i Nauk
Społecznych PW przeprowadzono dodatkowe
szkolenie
online
z
przysposobienia
bibliotecznego.
Realizacja
e-kursu,
prowadzonego przez pracowników OIN,
odbywała się w dwóch terminach w maju

i w czerwcu. Kurs ukończyło 300 studentów
WANS.
Na
Wydziale
Inżynierii
Produkcji
przeprowadzono
szkolenia
w
formie
wykładów dla 189 studentów studiów
II stopnia. Zajęcia przeprowadzono na Terenie
Południowym PW w Filii BG PW oraz na WIP.

Informacja naukowa i patentowa
Na
Wydziale
Inżynierii
Materiałowej
zakończono realizację przedmiotu obieralnego
Informacja naukowa i patentowa. W ramach

przedmiotu przeprowadzono wykłady, zajęcia
warsztatowe oraz e-kurs. Przedmiot zaliczyło
37 studentów.

Seminarium Pedagogiczne dla doktorantów
Przedmiot
Informacja
o
zasobach
bibliotecznych, prowadzony w semestrze
letnim w ramach Seminarium pedagogicznego
dla doktorantów i nowych asystentów PW,

zaliczyło 90 doktorantów. W ramach zaliczenia
przedmiotu doktoranci m.in. musieli ukończyć
nowy e-kurs Mierniki oceny aktywności
publikacyjnej i jakości czasopism.

Szkolenia dla bibliotekarzy BG PW
W czerwcu rozpoczęto cykl szkoleń
warsztatowych dla bibliotekarzy, będących
kandydatami na bibliotekarzy dziedzinowych.
Pierwsze trzy szkolenia, z zakresu e-zasobów
i metodologii wyszukiwania informacji
naukowych,
zostały
przeprowadzone

w czerwcu. Wznowienie i kontynuacja
warsztatów
(e-zasoby
cd.,
informacja
normalizacyjna,
informacja
patentowa)
nastąpi we wrześniu po okresie urlopowym.
Zajęcia prowadzą pracownicy Oddziału
Informacji Naukowej.
(ATK)
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Wąskie linie znów
W
Gmachu
Głównym
Politechniki
Warszawskiej odbył się 21 kwietnia 2015 r.
wernisaż wystawy Wąskie linie znów.
Kres kolei wąskotorowych PKP w 2001 roku
w obiektywie humanisty. Zdjęciom barwnym
oraz
czarno-białym
(dokumentalnym
i inscenizowanym) autorstwa Piotra Wiesława
Rudzkiego towarzyszył video-art Anny Marii
Boros. Dodatkowo zaprezentowano również
oryginalne zbiory z kolekcji dr Zbigniewa
Tucholskiego i Marka Moczulskiego.

PANTOGRAF, którego celem jest cykliczne
wydawanie
bibliofilskich
almanachów
o
charakterze
kulturalno-kolejowym,
kierownikiem biblioteki w II "Królewskim"
Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława
Chrobrego w Sopocie, a także opiekunem koła
literackiego Bohema Nova - kuźni młodych
talentów.
Podczas wernisażu fotografii ukazujących
ostatnie dni kolei wąskotorowych, głos zabrał
również Adam Gerstman, były dyrektor,
a następnie likwidator kolei dojazdowych PKP,
obecnie związany z działem technicznym
Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. O sile jego
związku z kolejką dojazdową oraz jej kresie
najlepiej świadczą wypowiedziane przez niego
słowa: „przypłaciłem to siwizną i zawałem
serca”. Przy wystawie współpracowała
z zespołem Teresa Gumołowska z Oddziału
Zbiorów Specjalnych.

Tego dnia w poetycki wymiar przeniósł nas
autor wystawy, który odczytał fragmenty
swojej książki o zbliżonym tytule Wąskie linie
snów. Piotr Wiesław Rudzki jest doktorantem
Uniwersytetu Gdańskiego, autorem wielu
tomików poetyckich, gościem programów
kulturalnych Polskiego Radia, Radia Gdańsk,
TVP3 Warszawa, inicjatorem i koordynatorem
pomorskiego
projektu
poetyckiego

(TG)

Filie
Biblioteka Wydziału Chemicznego
w gablotkach
Chemicznego.

100 lat PW – Ocalić od zapomnienia
Biblioteka Wydziału Chemicznego czynnie
włącza
się
w
wydarzenia
związane
z Jubileuszem Politechniki Warszawskiej.
Z okazji 100-lecia istnienia Wydziału
Chemicznego PW powstała Bibliografia
dotycząca jego historii i działalności,
której autorką jest Anna Kamińska.

w

korytarzu

Wydziału

Zakończyły
się
też
prace
związane
z przygotowaniem plansz profesorów PW
z okresu dwudziestolecia międzywojennego,
których autorkami są Justyna Antosik, Elżbieta
Owczarczyk i Agnieszka Celej.
Wystawa książek zagranicznych

W
czerwcu
zaprezentowana
została
przygotowana przez Elżbietę Owczarczyk
i Anetę Sokalską wystawa z okazji nadania
godności Doktora Honoris Causa panu
Profesorowi
Mieczysławowi
Mąkoszy.
Przygotowane plansze biograficzne, publikacje
Profesora lub ich kopie prezentowane były

W dniach 13-14 kwietnia 2015 r. w Filii
Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej,
Bibliotece Wydziału Chemicznego odbyła się
wystawa zagranicznych książek naukowych
z dziedziny chemii i nauk pokrewnych
przygotowana przez BG i firmę ABE-IPS.
8
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Prezentowana oferta objęła głównie nowości
wydawnicze. Pracownicy naukowi Wydziału
wybrali ponad 60 książek, które zostały
włączone do księgozbioru Biblioteki.

na korytarzu Wydziału Chemicznego.
Takie okazje stwarzają doskonałą okazję
promocji zbiorów i usług Biblioteki.

Bibliotekarki dziedzinowe
W maju Justyna Antosik, Anna Kamińska
i
Emilia
Nowakowska
rozpoczęły
przygotowania
do
podjęcia
funkcji
bibliotekarek dziedzinowych. Wzięły udział
w
szkoleniach
przygotowanych
i prowadzonych przez Oddział Opracowania
Zbiorów i Oddział Informacji Naukowej.

Katalog centralny
W II kwartale 2015 r. kontynuowane były
prace w katalogu centralnym. Obejmują
korektę opisów formalnych (w tym
kopiowanie haseł i opisów bibliograficznych
z katalogu NUKAT) i rzeczowych książek
z księgozbioru podstawowego BWCH. Książki
są sprawdzane w katalogu, inwentarzu
i na półce. Prace te są prowadzone
przez Małgorzatę Szymańska i Justynę Antosik
we współpracy z Oddziałem Opracowania
Książek.

Tydzień Bibliotek
Z okazji tegorocznego XII Ogólnopolskiego
Tygodnia Bibliotek 2015 Justyna Antosik, Anna
Kamińska, Emilia Nowakowska i Aneta
Sokalska przygotowały wystawę pod hasłem
Wybieram Bibliotekę. Przygotowane
materiały prezentowane były w gablotkach

(AC)

Filia Narbutta
W drugim
kwartale w Filii BG PW
przy ul. Narbutta zostało wymienione
oświetlenie w części magazynowej biblioteki.

W bibliotece DS. Żaczek wymontowano kraty
z
okien
oraz
zainstalowano
alarm
przeciwwłamaniowy, zwiększając tym samym
bezpieczeństwo pracy w tym pomieszczeniu.
(AKom)

Filia Płock
W dniu 02 czerwca 2015 r. w Filii Biblioteki
Głównej Politechniki Warszawskiej w Płocku
odbyła się wystawa książek zagranicznych
z Wydawnictwa ABE-IPS.
Wystawa
cieszyła
się
dużym
zainteresowaniem.

Zarówno wykładowcy jak studenci Filii
Politechniki Warszawskiej w Płocku wybierali
książki, które ich zdaniem powinny wzbogacić
księgozbiór Biblioteki.
Wystawy są cykliczne. Odbywają się zawsze
na przełomie maja i czerwca.
(AK)
9

Informacje

Seminaria i szkolenia
Szkolenie kadry kierowniczej PW
16 kwietnia przeprowadzone było szkolenie
dla przedstawicieli kadry kierowniczej PW
w zakresie prawa pracy.

stanowisk
pracy
(monitoring)
oraz
uregulowania
prawne
związane
z przeciwdziałaniem mobbingowi. Omawiano
zasady udzielania urlopów oraz zasady
rozliczania
czasu
pracy
(tworzeniem
harmonogramów).

Prezentowane były zagadnienia związane
z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku
pracy. Omawiano umowy terminowe, terminy
odbywania szkoleń bhp, zasady wydawania
skierowań na badania. Przedstawiano
procedury związane z kontrolowaniem

W szkoleniu uczestniczyła dyrektor Jolanta
Stępniak
(JoSt)

Deskryptory Biblioteki Narodowej
W dniach 20-21 kwietnia 2015 r. w Bibliotece
Narodowej
odbyła
się
konferencja
Deskryptory
Biblioteki
Narodowej:
propozycja zmian w opracowaniu zbiorów
bibliotecznych w dobie sieci semantycznej.

Bibliothèque nationale de France, Sekretarz
Rady VIAF), który przedstawił prezentacje
Putting data forward on the Web:
the data.bnf.fr project oraz Robert Jacobs
(Director for Northern Europe, Innovative
Interfaces
Inc.)
z
prezentacją
New
developments in ILS software - API's, Apps,
Mobile.
Pracownicy Biblioteki Narodowej w swoich
wystąpieniach
wyjaśniali
podstawy
metodologiczne zaproponowanych zmian.
Do ciekawszych wystąpień należał referat
Marty Cichoń z Zespołu Bibliotekarza
Systemowego BN na temat katalogowania
opartego na encjach, Jarosława Packa,
kierownika
Instytutu
Bibliograficznego
o modelu FRBR, RDA i nowych polach
w formacie MARC21 z grupy pól 3XX
oraz
Grażyny
Fedorowicz,
kierownika
Korpusu Publikacji Polskich i członka Sekcji
Bibliografii IFLA
na temat przyszłości
kartotek formalnych i przedmiotowych.

Obrady były transmitowane na żywo przez
Internet. W trakcie pięciu sesji omówiono
propozycję zmian w procesie katalogowania,
w którym główną rolę będą pełnić
Deskryptory Biblioteki Narodowej, do zadań
których należeć będzie również kontrola encji
opisu
rzeczowego
i
formalnego.
Konferencję otworzył dyrektor Biblioteki
Narodowej dr Tomasz Makowski prezentacją
Biblioteki w 2015 r. Stan obecny, postulaty
zmian, szanse i zagrożenia.
W obradach udział wzięli również specjalni
goście zagraniczni: Ted Fons (dyrektor
wykonawczy
WorldCat,
OCLC),
który przedstawił prezentację Strategies
for Exposing Library Data on the Web
& The Next Generation of Library Data;
Vincent Boulet (szef pracowni KHW,

Drugiego
dnia
spotkania
prelegenci
szczegółowo wyjaśniali proponowane zasady
stosowania deskryptorów BN dla opracowania
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rzeczowego różnych typów dokumentów:
książek, artykułów, zbiorów ikonograficznych,
map,
druków
ulotnych,
nagrań
dźwiękowych i audiowizualnych, zbiorów
muzycznych.

Biblioteka Narodowa uruchomiła specjalny
serwis
Między_Słowami,
w
którym
prezentowane będą informacje dotyczące
deskryptorów BN. Zaplanowano również
cykl spotkań poświęconych realizowanemu
projektowi.

Omówione zostały także zmiany w formacie
MARC
21
wprowadzane
przez BN dla potrzeb opracowania
deskryptorowego oraz prace związane
z Uniwersalną Klasyfikacją Dziesiętną,
z klasyfikacją Thema wykorzystywaną
przez rynek wydawców oraz zaprezentowano
serwis dla wydawców i bibliotekarzy e-ISBN.

Na stronie BN, gdzie udostępnione są zapisy
wideo poszczególnych prezentacji.
W konferencji udział wzięły: J. Basińska,
M. Kapica, A. Kowalczuk, M. Szymańska, M.
Wornbard.
(MW)

Digital Library - Słowacja

W dniach 21-23 kwietnia 2015 r.,
w miejscowości Jasna w Tatrach Niskich
na Słowacji, odbyła się XVII Międzynarodowa
Konferencja Digital Library.

wskaźników
bibliometrycznych
oraz
problemów i wyzwań, przed którymi stają
tradycyjne biblioteki.
Poruszane zagadnienia były
z perspektywy poszczególnych
jak Wielka Brytania, Stany
Kanada,
Dania,
Czechy

W gronie organizatorów znalazły się Słowacka
Biblioteka
Chemiczna,
Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Słowackich, Słowackie Centrum
Informacji Naukowo-Technicznej oraz Wydział
Humanistyczny Uniwersytetu Żylińskiego.

podejmowane
krajów, takich
Zjednoczone,
czy
Węgry.

Nie zabrakło także prelegentów z Polski.
Wśród nich znaleźli się reprezentanci
Poznańskiego Centrum SuperkomputerowoSieciowego
prezentujący
platformę
do tworzenia kolekcji cyfrowych działającą w
chmurze
LoCloud,
Uniwersytetu
Wrocławskiego, omawiający szwajcarską
politykę Open Access, a także Biblioteki
Narodowej,
przedstawiający
cyfrową
wypożyczalnię międzybiblioteczną książek
i czasopism naukowych ACADEMICA, która
wzbudziła szeroką dyskusję.

Zagadnieniami prezentowanych referatów
były różne aspekty digitalizacji, od programów
i narzędzi, do digitalizacji poprzez jej
uwarunkowania organizacyjno-ekonomiczne
oraz ochronę zasobów cyfrowych. Uczestnicy
konferencji
mogli
wysłuchać
również
wystąpień na temat idei Open Access
i jej realizacji przez wydawców komercyjnych,
re-usingu (powtórnego użycia) zasobów
elektronicznych na przykładzie programu
Europeana Creative, wykorzystania mediów
społecznościowych do promocji kolekcji
cyfrowych,
pułapek
przy
stosowaniu

Politechnikę Warszawską reprezentowały
Justyna Antosik oraz Anna Kamińska.
(AKa)
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Konsorcjum Knovel

W dniu 8 maja 2015 r. odbyło się spotkanie
przedstawicieli bibliotek naukowych będących
uczestnikami konsorcjum krajowego Knovel.
Spotkanie, zorganizowane przez firmę
AkmeArchive z Warszawy, odbyło się
w
Bibliotece
Głównej
Politechniki
Warszawskiej.

Następnie
przedstawiono
najważniesze
zmiany, które zaszły w okresie 2013-2015
w Knovel (3 letnia umowa konsorcyjna).

Po
powitaniu
uczestników,
obrady
poprowadziła
Joanna
Kukawska
z AkmeArchive podsumowując dotychczasową
współpracę z ośrodkami naukowymi w Polsce
w
ramach
konsorcjum
Knovel.

Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat
warunków umowy konsorcyjnej, opłaty
licencyjnej oraz możliwości dokonywania
zmian w subskrypcji dla poszczególnych
bibliotek.

Plany rozwojowe Knovel’a w krótkiej
prezentacji przedstawiła Gillian Brailsford,
przedstawicielka Elsevier’a.

(ATK)

IEEE. Warsztaty dla autorów


13 maja 2015 r. w Bibliotece Głównej
Politechniki Warszawskiej odbyły się warsztaty
dla autorów oraz szkolenie z zakresu strategii
wyszukiwania w bazie IEEE/IET IEL,
zorganizowane przez przedstawiciela IEEE oraz
firmę EBSCO.




Program szkolenia obejmował:








omówienie
struktury
artykułu
naukowego i metod pozwalających
na doskonalenie pisania,
gdzie
publikować?
materiały
konferencyjne
czy
czasopismo?
Jak wybrać?
przegląd
procesu
redakcyjnego
w tym "co robić", a czego raczej nie
podczas
procesu
składania
i weryfikacji artykułu.
możliwości publikacji w IEEE Open
Access,

rozwiązywanie
problemów
technicznych przez formułowanie
zaawansowanych
strategii
wyszukiwania
dla
uzyskania
najlepszych rezultatów,
jak uzyskać dostęp do pełnego tekstu,
własne konto na IEEE Xplore; alerty,
zapisywanie
własnych
opcji
wyszukiwania, sortowanie wyników
wyszukiwania.

Spotkanie poprowadziła Eszter Lukács z firmy
IEEE Client Services Manager dla Polski
oraz
przedstawicielka
firmy
EBSCO
Anna Abramowska.
Z możliwości szkolenia skorzystali pracownicy
naukowi, doktoranci i bibliotekarze. W sumie
w spotkaniu uczestniczyło około 25 osób
Materiały z warsztatów dostępne są na stronie
domowej BG PW.
(ATK)
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Zarządzanie i Organizacja Bibliotek


W dniach 14-15 maja 2015 r., w Gdańsku,
odbyła
się
IX
Bałtycka
Konferencja
Zarządzanie
i Organizacja
Bibliotek,
której
tematem
było
Zarządzanie
zasobami
niematerialnymi
bibliotek
w społeczeństwie wiedzy.

innowacyjności we wprowadzaniu
konstruktywnych zmian w zakresie
usług,
modelu
prowadzenia
i organizacji biblioteki, marketingu,
czy realizowanych strategii;
 elastyczności biblioteki oznaczającej
zdolność dostosowania się do potrzeb
użytkowników, otoczenia i zmian
zachodzących w branży, a także
umiejętność
przystosowania
się
pracowników do zasad i norm
przyjętych w bibliotece;
 aktywności w zakresie nawiązywania
więzi zewnętrznych – m.in. w ramach
projektów
międzyorganizacyjnych,
uczestnictwa w sieciach, konsorcjach,
klastrach;
 zdolności
adaptowania
nowych
rozwiązań
technicznych
usprawniających realizowanie usług
bibliotecznych
oraz
tworzenie
tzw.
własności
intelektualnych
(utworów), których autorami są
pracownicy bibliotek.
Obrady
przebiegały
w
5
sesjach,
pogrupowanych problemowo.

Konferencję
zorganizował
Uniwersytet
Gdański
oraz
Komisja
Zarządzania
i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich. W gmachu Biblioteki Głównej
Uniwersytetu Gdańskiego spotkali się
przedstawiciele
pracowników
bibliotek
naukowych i uczelni.
Tematyka wystąpień dotyczyła:










zdolności do budowania strategii
pozwalających
na
przetrwanie
w trudnym dla bibliotek czasie,
a także umożliwiających ich rozwój
i umacnianie pozycji w otoczeniu
społecznym;
roli silnego przywództwa nadającego
bibliotece
kształt
nowoczesnej
i dynamicznej instytucji;
umiejętności skutecznej komunikacji,
zarówno
między
pracownikami,
jak i z czytelnikami
oraz
szeroko
rozumianym otoczeniem biblioteki;
zdolności
do
kreowania
rozpoznawalnej i trwałej marki
kojarzonej
z
profesjonalizmem
i wysokim standardem usług;
kultury organizacyjnej dostosowanej
do charakteru i potrzeb biblioteki,
promującej postawy, zachowania
i aktywność, wspierającą wizerunek
placówki;

Zaprezentowane
wystąpienia
pokazały
jak
wiele
jest
rodzajów
zasobów
niematerialnych
funkcjonujących
w instytucjach bibliotecznych, które mogą być
wykorzystywane
w
celu
podnoszenia
kompetencji,
sprawności organizacyjnej
i zwiększania atrakcyjności usług nowoczesnej
biblioteki, a także to, że każda biblioteka
dysponując indywidualnym zasobem wartości
i usług buduje swój niepowtarzalny model
organizacyjny, który pozwala kreować stabilną
pozycję w otoczeniu.
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Dwudniowe spotkanie zostało uatrakcyjnione
wizytą w Muzeum Diecezjalnym i Bazylice
Katedralnej Wniebowzięcia NMP w Pelplinie
oraz
zwiedzaniem
Biblioteki
Głównej
Uniwersytetu Gdańskiego.

W konferencji uczestniczyły Agata Komsta
i Joanna Suska.

(JoSu)

Open Research Data
W dniach 28 – 29 maja 2015 r.
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania
Matematycznego i Komputerowego UW
zorganizowało seminarium zatytułowane
Open Research Data: Implications for Science
and Society.

publikowania
danych
naukowych;
2. Narzędzia i metody udostępniania danych
naukowych;
3. Warunki wykorzystania danych naukowych
na potrzeby nauki i społeczeństwa.
W seminarium uczestniczyła dyrektor Jolanta
Stępniak

Podczas
seminarium
dyskutowano
o problemach związanych z trzema grupami
zagadnień:
1. Współdzielenie danych i polityka

(JoSt)

Przestrzeń w centrum miasta
10 czerwca 2015 r. w Gmachu Głównym
Politechniki
Warszawskiej
odbyła
się
IX Konferencja Naukowo-Techniczna MIASTO
i TRANSPORT.

a jej tematem przewodnim były kwestie
związane z przestrzenią w centrum miasta.
Główne
zagadnienia
dotyczyły
zagospodarowania przestrzeni publicznej
w centrum miasta, z uwzględnieniem aspektu
transportowego, w oparciu o doświadczenia
miast polskich i zagranicznych.

Organizatorami
konferencji
byli:
Koło
Naukowe Inżynierii Komunikacyjnej PW,
Instytut Dróg i Mostów PW, Urząd m.st.
Warszawy (Biuro Drogownictwa i Komunikacji)
oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
RP (Oddział Warszawa), a także Krajowa
Sekcja Komunikacji Miejskiej).

W konferencji wzięła udział Żaneta Jędryka
z Oddziału Udostępniania i Przechowywania
Zbiorów BG (Sekcja Kolekcji Dziedzinowych).

Konferencja została połączona z obchodami
100-lecia Wydziału Inżynierii Lądowej,
(ŻJ)
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Spotkanie EBSCO w BUW
W dniu 17 czerwca 2015 r. odbyło się
w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie
Spotkanie EBSCO, w ramach którego
zaprezentowano wizję na temat systemów
bibliotecznych,
narzędzi
efektywnego
udostępniania zasobów bibliotecznych oraz
nowoczesnych wskaźników oceny dorobku
naukowego i repozytoriów naukowych.
Biblioteka Politechniki Krakowskiej podzieliła
się doświadczeniami z wdrożenia systemu
bibliotecznego Koha opartego na otwartym

oprogramowaniu i planami
konsorcjum Koha w Polsce.

stworzenia

Szczególnie interesująca była prezentacja
analityki PlumX umożliwiającej wykorzystanie
nowoczesnych wskaźników oceny dorobku
naukowego i repozytoriów naukowych.
W spotkaniu wzięły udział Olga Giwer,
Mirosława
Lewandowska-Tranda,
Maria
Miller-Jankowska i Elżbieta Mroczek.

(MM)

Informacja patentowa – konferencja
W dniach 23-24 czerwca br. odbyła się
w Warszawie, w Centrum Nauki Kopernik,
XX Ogólnopolska Konferencja Informacja
patentowa dla nauki i przemysłu: narzędzia
strategie
zarządzania
innowacją,
zorganizowana przez Urząd Patentowy RP
i Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

Sesje
miały
charakter
warsztatowy
i umożliwiły zapoznanie się z informacją
patentową, jej przydatnością i zastosowaniem.
W
warsztatach
nt.
Wykorzystanie
specjalistycznej bazy danych PatBase do
przeprowadzenia analiz patentowych –
studium przypadku, udział wzięła Anna
Tonakiewicz-Kołosowska.

Konferencja
skierowana
była
do
przedstawicieli
biznesu,
ośrodków
informacji patentowej, centrów transferu
technologii i bibliotek akademickich.

(ATK)

Fotografia Kolekcjonerska
W Leica Gallery Warszawa przy ul. Mysiej
odbył się w dniach 11 - 12 maja kurs
Kolekcjonowanie w praktyce. Było to
wydarzenie towarzyszące czternastej edycji
projektu
Fotografia
Kolekcjonerska.

fotografii i tworzenia kolekcji. Program
obejmował dwa bloki tematyczne. Pierwszy dotyczący informacji o rynku fotografii
w Polsce , drugi - o artystach szczególnie
poszukiwanych przez kolekcjonerów zdjęć.

Podczas kursu przekazano praktyczne
informacje z zakresu kolekcjonowania

Poruszano
także
tematy
związane
ze standardami wykonania i opisu fotografii.
(TG)
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Piknik PW
W Centrum Rekreacyjno-Konferencyjnym
nad Zalewem Zegrzyńskim 23-24 maja 2015 r.
studenci i pracownicy PW wraz z rodzinami
wzięli udział w
integracyjnym pikniku.
W ciągu dwóch dni odbyło się wiele
interesujących imprez. Był emocjonujący

turniej siatkówki VIP-ów PW, przejazdy
samochodami terenowymi, koncerty zespołów
szantowych, Regaty o Puchar Rektora
oraz wiele innych atrakcji. W Pikniku wzięli
udział również przedstawiciele Biblioteki
Głównej.
(TG)

Wiedenka
W Muzeum Techniki i Przemysłu NOT,
w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie,
odbyła się 11 czerwca 2015 r. sesja
popularnonaukowa Dziedzictwo Wiedenki.
Prowadzącym sesję był Paweł Mierosławski,
przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego
Stowarzyszenia Miłośników Kolei.

Przybliżono
m.in. tematykę związaną
z rodzajami parowozów używanych na trasach
Wiedenki, architekturę obiektów kolejowych,
sylwetkę dziekana inżynierów, pioniera
polskiego kolejnictwa Stanisława Wysockiego
oraz pracę pisarza Władysława Reymonta jako
robotnika kolejowego.

Spotkanie przyczyniło się do przybliżenia
historii
Drogi
Żelaznej
WarszawskoWiedeńskiej, która w tym roku obchodzi
170-tą rocznicę uruchomienia jej pierwszego
odcinka z Warszawy do Grodziska.

Na sesji Bibliotekę Główną Politechniki
Warszawskiej
reprezentowała
Teresa
Gumołowska.
(TG)

Piknik Archiwalny 2015
13 czerwca 2015 r. Biblioteka Główna PW
już po raz piąty wzięła udział w Warszawskim
Pikniku Archiwalnym.

Biblioteka Główna PW zaprezentowała
wystawę Politechnika Warszawska XXI w.
w Sali Lustrzanej pałacu. Prezentacja
połączona była z pokazem filmu Erasmus
at the faculty and Information Technology
(WUT).

W salach Pałacu Staszica PAN, jego otoczeniu
oraz kilku innych lokalizacjach na terenie
Warszawy, np. Miejskim Przedsiębiorstwie
Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa
S.A. Zakładach Centralnych SUW Filtry.

Bibliotekę Główną reprezentowali: Hanna
Zdunek, Teresa Gumołowska, Sławomir Syrek.

Prezentowane były ciekawe historie zaklęte
w wystawach, pokazach jak również
materiałach filmowych.
(HZ)
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Sławka Dziubecka
28 maja 2015 r. w Gmachu Głównym PW
odbyło się spotkanie poświęcone pamięci
Sławki Dziubeckiej. Organizatorami byli:
Zespół Historyczno-Pamiętnikarski Oddziału
Warszawskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich oraz Dyrektor Biblioteki Głównej PW.
Uczestniczyli
przyjaciele,
rodzina,
współpracownicy
oraz
przedstawiciele
bibliotek, które dzięki Sławce użytkują system
biblioteczny Aleph oraz inne produkty firmy
Ex Libris wspomagające pracę bibliotek
i ich użytkowników.

a później wprowadzenie Alepha do bibliotek
PW. Zawsze znajdowała i podpowiadała –
wraz ze swoimi współpracownikami –
rozwiązania, które nas satysfakcjonowały.
Dotyczyło
to
np. konwersji danych
z
poprzednich
systemów,
ustawień
ułatwiających pracę z systemem, itp.
Od pewnego czasu nie pojawiała się
na spotkaniach. Wiedzieliśmy że jest chora,
ale Jej śmierć bardzo nami wstrząsnęła.
Choć pozostawiła nas w dobrych rękach –
rękach swoich współpracowników, swojej
rodziny, to bardzo będzie nam Jej brakowało.

Nie wszyscy mogli przybyć na ten
wspomnieniowy wieczór, ale z pewnością –
tak jak obecni – pamiętać Ją będą jako osobę
niezwykle aktywną, życzliwą, zawsze chętną
do pomocy.
Wspomnienia sięgały czasów studenckich,
początków
pracy
–
później
pracy
nad propagowaniem wiedzy o systemie Aleph,
wreszcie założenia i prowadzenia firmy
Aleph Polska. Jej wiedzy i energii
zawdzięczamy także nasze zainteresowanie,

(GK)
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