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I my, bibliotekarze Biblioteki Głównej Politechniki
Warszawskiej byliśmy na Targach obecni.
W tym roku zakupiliśmy 30 tytułów wydawnictw
zagranicznych.
Wydawnictwa polskie kupujemy na bieżąco, tak że
na Targach ograniczamy się do zapoznania
z zapowiedziami wydawniczymi.
Dostaliśmy zaproszenia m.in. od Wydawnictwa
Naukowego PWN, Wydawnictw Naukowo-Technicznych
oraz od IPS-u, z którym współpracujemy od wielu lat.
Firma International Publishing Service zaprosiła nas
ponadto na uroczystość, która miała miejsce podczas
trwania Targów, a związana była z dziesięcioleciem
istnienia firmy.
(A.C.)

ALEPH

W

9-14

Filia na Narbutta
lipiec, sierpień, wrzesień: 800 – 1600
Filia – Biblioteka Wydziału Chemicznego
lipiec, sierpień wrzesień: 800 – 1500

chwili obecnej trwają prace nad uruchomieniem
kolejnych modułów systemu. Wkrótce zostanie
dołączony moduł czasopism, gdzie obecnie toczą
się prace przy konwersji danych z bazy CZASO1 i
korekcie tych danych oraz scaleniem jej z bazą Akcesji
tworzoną dotąd w Accessie.
Kolejnym etapem będzie uruchomienie modułu
Wypożyczalni Międzybibliotecznej, gdzie na początku
lipca zaplanowano szkolenia oraz pierwsze prace
w module.
(grkiw)

W soboty biblioteki będą nieczynne.
(agaw)

Targi książki’2000

W

dniach 18-21 maja 2000r , odbyły się w Warszawie
45 Międzynarodowe Targi Książki. Wzięło w nich
udział 805 wystawców z 27 krajów. Gościem
honorowym Targów był w tym roku Izrael.
Międzynarodowe Targi Książki od lat są najlepszym
miejscem spotkań branżowych, w których uczestniczą
wydawcy, drukarze, księgarze, bibliotekarze.
Jednocześnie od lat w trakcie MTK odbywa się
wielki festiwal literacki z udziałem najwybitniejszych
pisarzy polskich i wielu gości zagranicznych, a czytelnicy
mają okazję do spotkań i rozmów z ulubionymi autorami.

Prenumerata czasopism

W

odpowiedzi na apel Rady Wykonawczej
Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych
w sprawie porozumiewania się bibliotek
naukowych w środowisku na temat prenumeraty
czasopism zagranicznych, w Bibliotece Głównej PW w
dn. 8.05. odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli
bibliotekarze z 9 bibliotek, zarówno szkół wyższych jak i
innych resortów.
Po omówieniu sytuacji, jaka została stworzona
w związku z brakiem jakiejkolwiek koordynacji w tym
zakresie, jak również finansowej, związanej z nowym
trybem rozdziału środków przez KBN na import
czasopism,
postanowiono
współpracować
przy
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zamawianiu czasopism i baz danych na rok 2001.
Materiał do współpracy zobowiązała się przygotować
Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej.
Po przeprowadzeniu analizy w poszczególnych
bibliotekach przewiduje się kolejne spotkanie.
(E.D.)

Zebranie kierowników

W

dniu 2.06.2000r. dyrekcja zaprosiła kierowników
oddziałów, filii i bibliotek ds. na zebranie, na
którym przedstawiono:
1. Sprawy organizacyjne
- terminarz prac w czasie wakacji
- dyscyplina pracy m. in. sprawa rozmów
telefonicznych, wyjść w godzinach pracy (także
kierowników)
2. Warunki pracy
- dalsze
wstrzymanie
adaptacji
magazynów
i wynikające z tego konsekwencje
- niesprawna klimatyzacja
- nadmierne nasłonecznienie w czytelniach
3. Kierunki bieżącej działalności
- wdrażanie
systemu
komputerowego
Aleph
w Oddziałach:
Gromadzenia,
Opracowania
i Udostępniania Zbiorów oraz dalsze plany w tym
zakresie
- usprawnienie obsługi użytkowników w czerwcu i w
nowym roku akademickim
- ochrona i kontrola zbiorów w wolnym dostępie
- weryfikacja czasopism z importu, przygotowanie
przetargu
- kierunki polityki gromadzenia zbiorów, związane
z ograniczonymi środkami finansowymi
4. Sprawy personalne
- kierunki polityki kadrowej, w związku ze zmianą
funkcji Biblioteki Głównej
5. Rada Biblioteczna
- posiedzenie Rady Bibliotecznej, poświęcone
sprawozdaniu z działalności Biblioteki Głównej
i bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego
(tekst sprawozdania do wglądu u dyrekcji
i członków Rady Bibliotecznej; możliwość
nanoszenia uwag i uzupełnień)
Zaproponowanie dr Heleny Dryzek na stanowisko
zastępcy
dyrektora,
w
miejsce
mgr
Anny
Wojciechowskiej, która przeszła na emeryturę.
(E.D.)

Konferencja
w Polanicy Zdroju

W

dniach 13-15 kwietnia 2000r. odbyła się w Polanicy
Zdroju XX Konferencja Historyków Kartografii,
zorganizowana przez Zespół Historii Kartografii
Instytutu Historii Nauki PAN.
Celem spotkania było podsumowanie dorobku
wybitnego historyka kartografii prof. Bolesława Olszewicza.
Zaprezentowano, sylwetkę uczonego i osiągnięcia naukowe,
wykazano konieczność podjęcia prac nad kartobibliografią
XIX w. w Polsce.
Bibliotekę Główną PW reprezentowała Grażyna
Komorowska.
Nasz udział w konferencji pozwolił nawiązać kontakt
z kilkoma bibliotekami mającymi kolekcję kartograficzną,
umówiono się na przekazanie dubletów map lub atlasów oraz
wymianę doświadczeń w związku z organizowaniem
Czytelni Zbiorów Kartograficznych (w planach BG PW).
(G.K.)

Konferencja
w Bibliotece Narodowej

W

dniu 25.04 br. w Bibliotece Narodowej odbyła się
konferencja z okazji Światowego Dnia Książki
i Praw Autorskich, organizowana przez Bibliotekę
Narodową pod patronatem Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskiego Komitetu ds.
UNESCO. Oprócz referatów, w których omówiono stan
zbiorów rękopiśmiennych i drukowanych, stanowiących
dorobek kultury polskiej, na specjalną uwagę zasługiwał
referat dr Barbary Drewniewskiej-Idziak, przedstawiający
projekt ratowania zagrożonych „zakwaszonych” książek.
Inny charakter miało wystąpienie mgr Ewy
Ziemiszewskiej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, która przedstawiła projekt zmian
w „Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych”.
W konferencji ze strony Biblioteki Głównej wzięła udział
dyrektor mgr Elżbieta Dudzińska.
(E.D.)

PolALEPH

D

nia 16 maja 2000 w Bibliotece Głównej Politechniki
Warszawskiej odbyło się spotkanie Polskiej Grupy
Użytkowników Systemu ALEPH - PolALEPH.
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Wybrano przewodniczącego – dotychczasowa
przewodnicząca Anna Pepol złożyła rezygnację
z pełnionej funkcji, wybrano Agatę Wietechę.
Przedstawiono postulaty dotyczące rozwoju systemu
oraz problemy, które były już uprzednio zgłaszane, które
utrudniają bieżącą pracę w Alephie (komunikat do
Exlibrisu): głównie w kontekście współpracy bibliotek
użytkujących system Aleph z innymi konsorcjami
i systemami bibliotecznymi, (w kwestii kartotek haseł
wzorcowych i katalogu centralnego), przystosowania
Alepha do obsługi rekordów ADM o dużej liczbie
egzemplarzy oraz propozycje wspólnych działań grupy.
Szczególnie istotna wydaje się współpraca w zakresie
udostępniania opisów katalogowych innym członkom
grupy (w ramach specjalizacji bibliotek).
Wprowadzenie nowej wersji systemu nastąpi po
podjęciu wspólnej decyzji przez Grupę PolALEPHa –
514.1 w roku 2001 latem.
Na koniec spotkania zaprezentowano możliwości
wydruków z systemu (przedstawiciele Biblioteki Głównej
Politechniki Warszawskiej).
Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu
ALEPH – PolALEPH zakończyło się zwiedzaniem
Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej.
Obecni byli przedstawiciele wszystkich instytucji
członkowskich Grupy PolALEPH.
(agaw)

Sekcja Bibliotek
Naukowych
Sekcji Bibliotek Naukowych przy ZG SBP.
Posiedzenie
W dniu 1.06.2000 r. odbyło się posiedzenie Sekcji

Bibliotek Naukowych przy Zarządzie Głównym
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Przedmiotem dyskusji był plan pracy Sekcji na rok
2000. Znalazły się w nim m.in. narady i spotkania
związane z problematyką, którą zainteresowane jest całe
środowisko bibliotekarskie, a więc:
Biblioteki naukowe i ich związki z organizacjami
i instytucjami,
również
rządowymi,
mającymi
bezpośredni wpływ na funkcjonowanie placówek
bibliotecznych
(np.
przedstawiciel
środowiska
bibliotekarskiego we władzach ustawodawczych.)
Problemy bibliotek resortowych i innych bibliotek
uznanych za naukowe (informacja o zbiorach tych
biblioteki zwłaszcza zagranicznych oraz o możliwości
korzystania z nich)
Katalog centralny NUKAT – formy uczestnictwa w
nim bibliotek wykorzystujących komputerowe systemy
biblioteczne inne niż VTLS, HORIZON, INNOPAC.

Zaprezentowano
System
biblioteczny
TINLIB
eksploatowany w Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia
Społecznego w Warszawie.
(E.M.)

Konferencja w Krakowie

W

dniach 5-6 czerwca 2000 odbyła się w Krakowie
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa
zatytułowana
„Ocena
jakości:
edukacja,
biblioteki, usługi informacyjne”, zorganizowana przez
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uroczystego otwarcia
konferencji dokonały prof. dr hab. Maria Nowakowska –
prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr hab.
Maria Kocójowa – dyrektor Instytutu BIN.
Wiodącą problematyką spotkania była jakość
kształcenia oraz pracy bibliotekarzy i specjalistów
informacji naukowej w kontekście potrzeb społeczeństwa
informacyjnego.
Panel pierwszy konferencji poświęcony był
zagadnieniom zarządzania jakością oraz pomiaru jakości
w bibliotekach elektronicznych. Swoje osiągnięcia w tej
dziedzinie przedstawili Martina Schlűnz z Uniwersytetu
Nauk Stosowanych w Hannoverze oraz Niels Pors
z Królewskiej
Szkoły
Bibliotekoznawstwa
w
Kopenhadze.
Panel drugi, którego współorganizatorem był
Konsulat USA w Krakowie poświęcono promocji
bibliotek akademickich i publicznych, miał charakter
telekonferencji. Wzięli w nim udział dyrektorzy dwóch
nowojorskich bibliotek publicznych Gary E. Strong oraz
Martin Gomez. Przedstawili oni jak promują swoje
biblioteki, oraz jak zdobywają środki finansowe na ich
działalność.
Ostatni panel poruszał problematykę oceny jakości
kształcenia biliotekarzy i pracowników informacji oraz
oceny jakości bibliotek i usług informacyjnych.
Konferencję zakończyła dyskusja.
Uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do
obejrzenia
wystawy
„Skarby
Uniwersytetu
Jagiellońskiego”. Miłym akcentem była prezentacja
znaczków o bibliotece i książce, przygotowana przez
Jerzego Dudę z Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego
z Kapitułą Białego Kruka w Krakowie.
Wszystkich
zainteresowanych
materiałami
konferencyjnymi
odsyłamy
pod
adres:
http://149.156.82.65/konfer/abstrakty.html
Bibliotekę Główną Politechniki Warszawskiej
reprezentowały mgr Alicja Dąbrowska i Renata
Peczyńska.
(A.D.)
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Wizyta w AIRC
6 czerwca br. odbyło się spotkanie bibliotekarzy systemu
bibliotecznego
Politechniki
Warszawskiej
z
pracownikami Amerykańskiego Centrum Informacji
(American Information Resource Center), którego
siedziba znajduje się w Ambasadzie Amerykańskiej w
Warszawie.
Uczestnicy spotkania mieli możliwość poznać
strukturę i organizację Centrum, charakter świadczonych
usług informacyjnych oraz zbiór baz danych na CD-ROM
oraz zawartość baz dostępnych drogą on-line.
Amerykańskie Centrum Informacji prowadzi usługi
informacyjne dla wszystkich tych użytkowników na
terenie Polski, którzy poszukują informacji na temat
Stanów Zjednoczonych.
Dla pracowników naukowych na zlecenie Uczelni
przygotowywane są tam także zestawienia tematyczne
Z usług Ośrodka mogą korzystać wszyscy
zainteresowani nieodpłatnie, w wyznaczonym wcześniej
(drogą telefoniczną) terminie.
Bazy danych: prawnicze, ekonomiczne bazy w
systemie OCLC, bazy Ebcso, baza Proquest na CD-rom.
Adres Ośrodka: American Information Resource
Center
Ul. Piękna 14 a
00-540 Warszawa
e-mail: mgrwars@usia.gov, oraz: airc@usis.waw.pl
tel.: 625-1600
fax: 625-1699
(A.T.)

Spotkanie w ICM

C

oroczne spotkanie użytkowników baz: INSPEC oraz
MEDLINE i innych baz biomedycznych w systemie
OVID Technologies odbyło się w dn.7.06.br. w
siedzibie ICM (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania
Matematycznego
i
Komputerowego).
Warsztaty
prowadzono w języku angielskim, w interesujący sposób,
demonstrując różne aspekty poszukiwań w bazach
dostępnych ON-line.
Ze strony Biblioteki Głównej w prezentacji
uczestniczyli: Irena Fronczak, Grażyna Komorowska
i Sławomir Połotnicki, a także przedstawicielki Biblioteki
Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.
(G.K.)

Goście w bibliotece

D

yrekcja miała przyjemność zapoznać z działalnością
Biblioteki Głównej i oprowadzić po nowych
pomieszczeniach:
− pracowników naukowych Akademiska Hus ze
Szwecji
− Rektora i pracowników naukowych Ecole de
Mines w Nantes
(E.D.)

Warto przeczytać
Poradnik Bibliotekarza nr 5(602), 2000
Stachowska Musiał Ewa: Bibliotekarz zawód o wielu
obliczach
(m. in. cytuję:) Wymagania stawiane ... w bibliotekach
duńskich, gdzie do cech nowoczesnego bibliotekarza
zaliczono:
− skłonność do akceptacji zmian,
− zaangażowanie w poprawę efektywności działań,
− zdolność do wykonywania różnych funkcji,
− samodzielność w wykonywaniu obowiązków,
− holistyczne podejście do pracy,
− kreatywność.
Biliński Lucjan: Ratowanie zagrożonych zbiorów
bibliotecznych i archiwalnych
(m. in. cytuję:) Książki i dokumenty wykonane na
kwaśnym papierze ulegają w ciągu 80 do 100 lat
całkowitemu zniszczeniu.
(R.P.)

