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GODZINY OTWARCIA
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POLITECHNKI WARSZAWSKIEJ
W WAKACJE 2001
Agenda

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Wypożyczalnia Studencka

9.00-13.00

9.00-13.00

9.00-16.00

Wypożyczalnia dla Pracowników

9.00-15.00

9.00-15.00

9.00-15.00

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

9.00-15.00

9.00-15.00

9.00-15.00

Czytelnia Ogólna

8.00-15.00

8.00-15.00

8.00-16.00

Czytelnia Czasopism

8.00-15.00

8.00-15.00

8.00-16.00

Antresola

8.00-15.00

8.00-15.00

8.00-16.00

Ośrodek Informacji Naukowej

8.00-15.00

8.00-15.00

8.00-16.00

Pracownia Reprograficzna - KSERO

8.00-15.00

8.00-15.00

8.00-16.00

W miesiącach lipcu i sierpniu w soboty biblioteka nieczynna.
W miesiącu wrześniu w soboty biblioteka czynna w godzinach 9.00-14.00.

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEK FILII i DSów
W WAKACJE 2001
Agenda

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Filia – Biblioteka Wydz. Chemicznego

8.00-15.00

8.00-15.00

8.00-15.00

Filia – Biblioteka na Narbutta

8.00-16.00

8.00-16.00

8.00-16.00

DS. Akademik

8.00-16.00

8.00-16.00

8.00-16.00

DS. Żaczek

nieczynne

nieczynna

9.00-15.00

DS. Babilon

nieczynne

nieczynne

9.00-15.00

W soboty biblioteki nieczynne
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Prezentacja działalności BG
na posiedzeniu Komisji Senackiej
ds. Nauki

W

dniu 30.05 dyrektor Elżbieta Dudzińska
prezentowała działalność Biblioteki Głównej
i bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego na
posiedzeniu Senackiej Komisji ds. Nauki. W czasie
spotkania, w którym wziął udział Prorektor ds. Nauki
prof. Stanisław Bolkowski najwięcej uwagi poświęcono
sprawie trudnej sytuacji, jaka powstała w związku
z nowym trybem finansowania importu czasopism
i ograniczonych środkach na działalność bibliotecznoinformacyjną.
(E.D.)

Rada Biblioteczna

W

dniu 18. 06. 01r. odbyło się posiedzenie Rady
Bibliotecznej.
Porządek obrad:
Przyjęcie protokółów:
nr 5 z posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 07. 03.
2001r.
z posiedzenia Prezydium Rady Bibliotecznej w dniu
03. 04. 2001r.
„Sprawozdanie z działalności systemu bibliotecznoinformacyjnego Politechniki Warszawskiej za rok
2000” – dyrektor Biblioteki Głównej mgr Elżbieta
Dudzińska.
Informacje bieżące dotyczące działalności Biblioteki
Głównej, m.in. import czasopism.
„Projekt opłat za usługi biblioteczne” – dyrektor
Biblioteki Głównej mgr Jan Zaleski.
Sprawy personalne – zaopiniowanie wniosku
o mianowanie na stanowisko zastępcy dyrektora mgr
Jana Zaleskiego.
Wolne wnioski.
W posiedzeniu uczestniczył Prorektor ds. Nauki
prof. Stanisław Bolkowski.
Dyrektor Biblioteki Głównej mgr Elżbieta
Dudzińska zreferowała „Sprawozdanie...za rok 2000”.
Jak wynika ze sprawozdania, niezbędnym warunkiem dla
dalszego rozwoju Biblioteki Głównej i bibliotek systemu
jest zapewnienie odpowiednich środków finansowych.
Rada Biblioteczna w wyniku jawnego głosowania
przyjęła „Sprawozdanie...za rok 2000”.
Mgr Sławomir Połotnicki poinformował zebranych
o wzroście cen czasopism importowanych o 10%
i wprowadzeniu 7% podatku VAT co spowodowało, że

środki finansowe przyznane przez Władze Uczelni
okazały się niewystarczające. Po raz kolejny trzeba
będzie
ograniczyć
prenumeratę
czasopism
importowanych. W tej chwili trwają konsultacje z
przedstawicielami Wydziałów i bibliotekami naukowymi
w środowisku.
Mgr Jan Zaleski omówił „Projekt opłat za
wypożyczenia międzybiblioteczne”. Projekt uzyskał
akceptację członków Rady Bibliotecznej.
Rada Biblioteczna w wyniku tajnego głosowania
zaopiniowała pozytywnie wniosek o mianowanie na
stanowisko zastępcy dyrektora Biblioteki Głównej mgr
Jana Zaleskiego.
(T.S.)

Prace nad weryfikacją
prenumeraty

W

ramach przygotowań do ogłoszenia przetargu
nieograniczonego na prenumeratę czasopism
zagranicznych w 2002, Oddział Czasopism od
kwietnia br. prowadził konsultacje z przedstawicielami
Wydziałów w Radzie Bibliotecznej w celu ustalenia listy
skreśleń z prenumeraty (50 tytułów). Uzgodniono także
listę czasopism, które od przyszłego roku będą dostępne
wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez serwis EIFL
firmy EBSCO (18 tytułów). Ponieważ wartość
uzgodnionych rezygnacji nie zapewnia zbilansowania
środków na prenumeratę, konieczne było opracowanie
listy tytułów na opłacenie których Biblioteka Główna nie
posiada pieniędzy (40 tytułów). Ogólna liczba skreśleń
wyniesie najprawdopodobniej 110 tytułów. Liczba ta
może ulec zwiększeniu w wypadku znacznego spadku
kursu złotówki. Ostateczna lista rezygnacji zostanie
umieszczona na stronie www Biblioteki Głównej.
(S.P.)

Zebranie pracowników

W

dniu
15.06.2001
r.
dyrekcja
zaprosiła
pracowników Biblioteki Głównej na zebranie, na
którym poruszono następujące sprawy:
Podwyżka waloryzacyjna wynagrodzeń od
01.01.2001r.
Podwyżką zostali objęci wszyscy pracownicy
Biblioteki Głównej. Zastosowano się do zasad
określonych w : Porozumieniu JM Rektora Politechniki
Warszawskiej z organizacjami zakładowymi NSZZ
„Solidarność” i Związkiem Nauczycielstwa Polskiego,
którego treść jest udostępniona do wglądu dla
pracowników na wewnętrznych tablicach oraz u
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dyrektora Biblioteki Głównej. Według ww zasad
podwyżka wynagrodzeń z wyrównaniem nastąpi dla:
do 1.08 – nauczycieli akademickich
do 31.07 – pracowników nie będących nauczycielami
do 10.07 – robotników i obsługi
BSO dostarczy indywidualne zawiadomienie o nowych
stawkach do 30.09.br.
Sytuacja finansowa Biblioteki Głównej.
Dyrektor Elżbieta Dudzińska poinformowała, że
Prorektor ds. Nauki prof. Stanisław Bolkowski pismem
z dnia 07.05 br. przyznał na import czasopism z dotacji
podstawowej KBN kwotę w wysokości 2.500 000 zł.
Jednocześnie Biblioteka Główna otrzymała zgodnie
z Uchwałą Senatu środki finansowe na działalność
biblioteczno-informacyjną. Przyznane środki nie w pełni
zabezpieczają potrzeby finansowe i zmuszają Bibliotekę
Główną do znacznego ograniczenia importu czasopism,
którego koszty z roku na rok wzrastają oraz do
kontynuowania dyscypliny finansowej w odniesieniu do
pozostałych wydatków. Dyrektor poinformowała
o współpracy w tym zakresie z Radą Biblioteczną,
Senacką Komisją ds. Nauki oraz z bibliotekami
naukowymi środowiska warszawskiego. W celu
uzyskania
dodatkowych
środków
przygotowano
wznowienie wniosku do Fundacji Na Rzecz Nauki
Polskiej w ramach programu Cerber; powtórnie zwrócono
się do MEN o dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej
(konserwacja
zbiorów,
selekcja
i
przeniesienie księgozbioru, zakup oprogramowania) oraz
dyrektor ds. informatyzacji przygotował wniosek do
Prorektora ds. Rozwoju Uczelni na zakup sprzętu
komputerowego i wraz z ICM i Biblioteką Uniwersytetu
Warszawskiego wniosek do KBN w ramach programu,
mającego na celu stworzenie środowiskowej biblioteki
wirtualnej.
Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w Bibliotece
Głównej.
W związku z kontrolą PIP dyrekcja przypomniała
kierownikom oddziałów o prowadzeniu szczegółowej
ewidencji dyżurów sobotnich oraz ewidencji czasu pracy
pracowników w formie indywidualnych kart. Wszystkim
pracownikom przypomniano o obowiązku podpisywania
się na listach obecności i stosowaniu się ściśle do
Regulaminu Pracy Politechniki Warszawskiej, w tym
przede wszystkim odnośnie urlopów, godzin rozpoczęcia
i kończenia pracy.
(E.D.)

Sprawozdanie za 2000 r.

Z

ainteresowanych
wynikami
pracy
Systemu
Biblioteczno-Informacujnego Politechniki Warszawskiej w roku 2000 informujemy, że raporty
wygenerowane na podstawie sprawozdań poszczególnych

bibliotek znajdują się do wglądu u Dyrektora Biblioteki
Głównej.
Sprawozdanie jest do wglądu na stronie WWW
Biblioteki Głównej w „Informacjach BG”.
(E.M.)

ALEPH – prace bieżące

O

prócz codziennej pracy w systemie prowadzone są
różnorodne prace dodatkowe, które maja na celu
zarówno usprawnienie pracy systemu, jak i
wprowadzenie korekt w działaniu niektórych modułów.
Przygotowywane są również podstawy do rozszerzenia
jego działania poprzez dołączanie danych z bibliotek
przystępujących do systemu, jak i wprowadzanie nowych
baz.
Wśród
obecnie
najbardziej
intensywnie
prowadzonych prac są:
1.
wymiana części sygnatur ze względu na ich
niejednorodny zapis, który utrudnia np. sortowanie, czy
wyszukiwanie wg. Sygnatur
2.
z
systemu
usunięte
zostaną
opisy
i egzemplarze, które były wrzucone testowo, a dotyczy to
danych z katalogów bibliotek: Filii, Wydz. Inż.
Materiałowej i Wydz. Chemicznego
3.
do pracy w systemie przystępują dwie
biblioteki, które zakupiły licencje: Wydziału Inżynierii
Lądowej i Wydziału Inżynierii Materiałowej. W związku
z przyłączaniem katalogów innych bibliotek powstaje
program konwersji tych katalogów tworzonych dotąd
w systemie ISIS do formatu USMARC. Najważniejsze
zaś będzie porównanie opisów zawartych w tych
katalogach z opisami w ALEPHie.
- W przypadku opisów identycznych następować ma
automatyczne dołączanie samych egzemplarzy do
istniejących opisów.
- Drugą grupę stanowić będą opisy „prawdopodobnie
identyczne”, niewiele się różniące, gdzie to człowiek
(pracownicy Oddz. Opracowania) musi zdecydować, czy
dołączać egzemplarze, czy też stworzyć należy nowy
opis.
- Oraz trzecia grupa – opisy nowe, gdzie również
pracownicy Oddz. Opracowania dokonać będą musieli
korekty opisów do formatu USMARC
W Oddz. Opracowania trwają szkolenia pracowników
bibliotek, które wejdą w skład ALEPHa. Zapewne po
przeniesieniu katalogów zaczną się intensywne szkolenia
tych osób w Oddz. Udostępniania.
4.
Wkrótce nastąpić ma zmiana wersji systemu.
Rozwiąże to z pewnością część naszych problemów
i życzeń wobec systemu, ułatwi też, jak sądzimy,
czytelnikom korzystanie z interfejsu WWW. Ale ... jak
się domyślamy – nie obejdzie się bez odrobiny
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zamieszania, jakie towarzyszy wprowadzaniu nowości
i dostosowywaniu ich do codziennej pracy.
(grkiw)

Nowe bazy

W

systemie ALEPH powstają nowe bazy, niezależne
od katalogu. Pierwszą z nich jest BIBLIOGRAFIA
(WTU03) prac pracowników Politechniki Warszawskiej,
która zawierać będzie dane wprowadzane dotąd do bazy
w systemie ISIS. W zasadzie baza jest już ukończona.
Pozostały drobne poprawki, które wyniknęły po
przejrzeniu jej przez pracowników OIN. Baza już jest
dostępna: http://gate.bg.pw.edu.pl/ALEPH/-/start/wtu03
(grkiw)

Ochrona systemu
Sprzęt
Przypominamy, że na sprzęcie w Bibliotece mogą
pracować tylko osoby upoważnione. Dla użytkowników
przeznaczonych jest kilka komputerów w Ośrodku
Informacji Naukowej oraz terminale w Wypożyczalni
Studenckiej, Wypożyczalni dla Pracowników, Czytelni
Ogólnej. Jest to kwestia bezpieczeństwa naszej sieci – tak
przed włamaniami, jak i przed wirusami. Wirusów
pojawia się coraz więcej i nawet instalowane nowe wersje
programów antywirusowych nie zawsze nadążają za
nowymi odmianami. A my nie nadążamy niestety z
szybką instalacją kolejnych wersji oprogramowania na
wszystkich komputerach.
Hasła
Przypominamy także o konieczności zachowania każdego
hasła, którym się posługujemy pracując w sieci i
systemie, wyłącznie do własnej wiadomości. Wiele
problemów z prawidłową pracą systemu (naszego także)
wynika najprawdopodobniej (jak twierdzą fachowcy) z
prób włamania. Nie pomogą żadne zabezpieczenia,
firewall, itp., jeśli sami nie będziemy ostrożniejsi.
(grkiw)

Przeglądarki WWW

O

becnie najbardziej intensywnie posługujemy się
Netscape. Z pewnością większość z nas zauważyła
jednak, że są strony w Internecie, których nie można
prawidłowo obejrzeć – i nie znaczy to, że one są np. źle
napisane. Takich stron jest coraz więcej. Być może jest
błędem twórców, że pisząc nie sprawdzają, jak wygląda
stworzona przez nich strona pod różnymi przeglądarkami.
Proszę w przyszłości spróbować takie niepełne, źle
wyglądające strony obejrzeć w Internet Explorerze.

Właśnie do tego chcemy zachęcić – do zapoznania się z tą
przeglądarką.
Mamy w tym i swój cel: tworzona jest nowa wersja
strony WWW naszej Biblioteki (wg. nas bardziej
czytelna, zawierająca więcej łatwo dostępnych
informacji). Pisałyśmy ją z użyciem kaskadowego
arkusza stylów css. Wystąpił dziwny błąd, którego nie
umie nam wyjaśnić żaden fachowiec: w Explorerze
widziana jest w sposób jak najbardziej prawidłowy, w
Netscape także, ale ... tylko poza naszą domeną. Oznacza
to, że my w Bibliotece Głównej aby uzyskać właściwy
obraz musielibyśmy w Netscape wielokrotnie wykonać
Reload, bo inaczej widać na ekranie ... kody. Być może
jeśli uda nam się nabyć nowy serwer WWW i
zainstalować nowe oprogramowanie serwera ten błąd
zniknie.
(grkiw)

Narodowy Zasób
Biblioteczny

O

d grudnia ub. r. rozpoczęły się w Bibliotece Głównej
PW działania wstępne nad realizacją zaleceń
Zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24.
11.1998 r. powołującego sieć bibliotek tworzących NZB.
Była to prawdziwa „praca od podstaw”. Należało
stworzyć w strukturze biblioteki nową pracownię i
opracować jej kierunek działań. Równocześnie z
tworzeniem
warsztatu
pracy,
gromadzeniem
podstawowego księgozbioru podręcznego, nawiązano
kontakt z Pracowniami Wydawnictw Kartograficznych i
Starych Druków w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy
na Koszykowej oraz z Pracownią Wydawnictw
Kartograficznych
w
Bibliotece
Narodowej.
Doświadczenia tych placówek wykorzystujemy w naszej
pracy. Uświadomiły one nam także konieczność
samokształcenia. Praktyka w Zakładzie Konserwacji
Zbiorów Bibliotecznych Biblioteki Narodowej pozwala
nam profesjonalnie ocenić obecny stan fizyczny książki i
zalecane prace konserwatorskie.
Zarządzenie Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 13 kwietnia 2001 r. określiło strukturę
księgozbioru NZB oraz charakter prac związanych z jego
opracowaniem, przechowywaniem i udostępnianiem.
Najważniejszą sprawą było rozpoczęcie wyłączania
z księgozbioru dokumentów wskazanych do tworzenia
NZB. Jest to praca żmudna, polegająca na bezpośrednim
kontakcie z każdym dokumentem i jego weryfikacją.
Powoli odkrywamy bogactwo ukryte w naszych zbiorach.
Do chwili obecnej wyłączyliśmy i opracowaliśmy zbiór
starych druków. W porównaniu ze starodrukami innych
bibliotek jest to księgozbiór niewielki ale dla nas bardzo
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cenny. Najstarszymi książkami w naszych zbiorach są:
Vitruvius
Marcus
Pollio:
„Il
dieci
libri
dell`Architettura...” z 1556 r. i Paracelsus Philippus
Thephrastus Bombastus: „Opere Bucher und Schrifften...”
z 1603 roku. Prowadzimy także przejmowanie z
Wydziału
Geodezji
i Kartografii
dokumentów
kartograficznych. Po wstępnej selekcji stworzyliśmy
zbiór 2232 map. Przechowywane do tej pory w
niewłaściwych warunkach są zniszczone i wymagają
czyszczenia i konserwacji.
W pracowni NZB zgromadzono także klasyfikujące
się do NZB wydawnictwa albumowe (186 woluminów).
Na bieżąco trwa selekcja druków XIX i XX – wiecznych
do 1945 r. Jest to praca długofalowa. Do chwili obecnej
wyłączono 1300 woluminów. Część z nich jest już
opracowana. Istotą wykonywanych prac bibliotecznych
jest konieczność indywidualnej oceny i opracowania
każdego dokumentu. Jest to zbiór bardzo zniszczony,
często bez karty tytułowej. Identyfikacja książki wymaga
poszukiwań
w
katalogach
innych
bibliotek
i bibliografiach. Do tej pory korzystano z katalogu
Biblioteki Uniwersyteckiej, Centralnego Katalogu
Starych Druków Biblioteki Narodowej, Katalogu
Uniwersytetu Jagielońskiego. Wszystkie proweniencje,
zapiski rękopiśmienne, wartościowe z historycznego
punktu widzenia dedykacje muszą być w opisie
dokumentu uwzględnione.
Tworzenie NZB stwarza warunki dla zabezpieczenia
dziedzictwa narodowego. Skala zniszczeń dokumentów
jest ogromna. Postępujący proces destrukcji może
powstrzymać
tylko
natychmiastowa
dezynfekcja
w komorze próżniowej i konserwacja. Obecne środki
finansowe nie pozwalają na kompleksowe działania ale
możemy się już pochwalić małymi sukcesami. Mamy
w zbiorze pierwsze odzyskane dla PW dokumenty. Po
pracach konserwatorskich są już: Vitruvius Marcus
Pollio: „Il dieci libri dell`Architettura... „ z 1556 r.,
Hubert M.T.:”Teorya płyt” z 1921 r., Paszkowski W.
„Żelbetnictwo” z 1930 i „Żelbetnictwo : kurs wykładów
na Politechnice Warszawskiej 1923/24.Przed pracownią
NZB stoi ogrom zadań technicznych i merytorycznych.
Przedstawione powyżej zaczęte prace można nazwać
„początkiem startu”. Selekcja, opracowanie, tworzenie
bazy komputerowej i szukanie sponsorów, którzy zechcą
pomóc w ratowaniu naszych „skarbów” to są nasze
codzienne i przyszłe zadania.
(H.Z.)

Konferencja nt. współpracy
bibliotek uniwersyteckich

D

yrektor Eżbieta Dudzińska jako przewodnicząca
Rady Wykonawczej Dyrektorów Bibliotek Szkół

Wyższych brała udział w zorganizowanej przez dyrekcję
Biblioteki
Głównej
Uniwersytetu
WarmińskoMazurskiego
konferencji
dyrektorów
bibliotek
uniwersyteckich.
W
wygłoszonych
referatach
przedstawiono kierunki działania bibliotek i ich
problemy, przede wszystkim w kontekście rosnących
potrzeb użytkowników, przy stałym ograniczeniu
środków finansowych przekazywanych bibliotekom.
Dyrektor Elżbieta Dudzińska wygłosiła referat na temat:
„Współpraca bibliotek naukowych w zakresie dostępu do
czasopism elektronicznych i baz danych”. Zgodnie
z decyzją dyr. Koniecznej teksty wystąpień w czasie
konferencji będą dostępne w EBIBI-ie.
(E.D.)

Wystawa: Książka ocalona

W

dniach 28 i 29 maja na wystawie „Książka
ocalona” Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy
przedstawiła swój najnowszy dorobek w zakresie
konserwacji najcenniejszych zbiorów.
Lata 1990-2000 były dla niej bardzo owocne. Dzięki
zrozumieniu potrzeby ratowania zbiorów przed
zapomnieniem i zniszczeniem oraz hojności sponsorów
mogła przekazać do konserwacji aż 11 inkunabułów, 52
piętnasto-,
szesnastoi
siedemnastowiecznych
woluminów, 19 map miedziorytowych, 10 dokumentów
zapisanych na pergaminie oraz 3 rękopisy na papierze.
Część tych zbiorów można było oglądać przez 2 majowe
dni, podziwiając kunszt i artyzm zarówno dawnych
mistrzów jak i dzisiejszych konserwatorów. Skarby po
odzyskaniu swojej świetności cieszyły oczy i napełniały
serca gości – bibliotekarzy nadzieją na lepsze czasy dla
tych wszystkich zbiorów, które czekają na ratunek.
W księdze, na czerpanym papierze, gęsim piórem
w imieniu naszej Biblioteki podziękowania za wystawę
i gratulacje za osiągnięcia wpisała obecna tam Hanna
Zdunek
(H.Z.)

Konferencja – Elektroniczne
publikacje w bibliotekach

W

dniach 4-5 czerwca br. odbyła się w Krakowie
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.
„Elektroniczne publikacje w bibliotekach i
ośrodkach informacji: teoria i praktyka”, zorganizowana
przez Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
UJ, Polskie Towarzystwo Bibliologiczne, Oddział
w Krakowie oraz European Associaction for Library and
Information Education and Research.
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W pierwszym dniu odbyła się sesja plenarna,
podczas której zaproszeni goście z Wielkiej Brytanii,
Niemiec i Stanów Zjednoczonych zaprezentowali swoje
wystąpienia. Po południu, tego samego dnia uczestnikom
konferencji umożliwiono udział w Telekonferencji
”Elektroniczne publikowanie” ze specjalistami ze Stanów
Zjednoczonych.
Telekonferencja
miała
miejsce
w Konsulacie
Generalnym
USA
w
Krakowie
a przewodniczył jej Leslie High, Konsul ds. Prasy
i Kultury.
Drugi dzień obrad organizatorzy podzielili na cztery
panele:
Panel I: Perspektywy
Panel II: Projekty
Panel III: Dostęp
Panel IV: Standardy
Bibliotekę Główną Politechniki Warszawskiej reprezentowały Anna Tonakiewicz i Grażyna Komorowska,
które wspólnie przygotowały wystąpienie ”Dostęp do
elektronicznych czasopism i multimediów oraz ich
wykorzystanie
na
przykładzie
Politechniki
Warszawskiej”, zaprezentowane w Panelu III.
Wszystkie wystąpienia opublikowano w formie
materiałów konferencyjnych, które zostały przekazane do
Dyrekcji Biblioteki Głównej PW.
(A.T.)

konferencję nt „Problemy ochrony zbiorów i systemów
komputerowych w bibliotekach”. W przeszło 20
referatach przedstawiono sposoby ochrony różnych form
zbiorów z zastosowaniem metod optymalnych
w określonych warunkach. W konferencji udział wzieli:
p.o z-cy dyrektora Jan Zaleski, który wygłosił referat nt:
„System zabezpieczenia zbiorów i pomieszczeń
w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej” oraz
dyrektor Elżbieta Dudzińska, która prowadziła w jednym
dniu obrady. Wszystkim zainteresowanym polecamy
zapoznanie się z materiałami z konferencji, które są do
wglądu u obu przedstawicieli naszej Biblioteki.
(E.D.)

Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich
W dn. 09.06.2001 Krajowy Zjazd Delegatów
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich wybrał na
przewodniczącego p. Jana Wołosza.
(E.D.)

Uroczystości 175-lecia

D

nia 8 czerwca br. w ramach obchodów 175 lat
Tradycji Politechniki Warszawskiej, w Sali Senatu
Politechniki Warszawskiej miało miejsce spotkanie
zaproszonych
rektorów
europejskich
uczelni
technicznych, prorektorów i dziekanów Politechniki
Warszawskiej.
Zostały wygłoszone okolicznościowe referaty:
Pierwsza wyższa uczelnia techniczna na ziemiach
polskich – Szkoła Przygotowawcza do Instytutu
Politechnicznego, mgr Jan Zaleski
Politechnika Warszawska – dzień dzisiejszy, prof. dr
hab. Roman Domański
Referaty wygłoszone w języku angielskim były bogato
ilustrowane przy pomocy techniki komputerowej.
(J.Z.)

Konferencja nt.
zabezpieczenia zbiorów

W

dniach 6-8.06 w malowniczo położonym Domu
Pracy Twórczej nad Jeziorem Wigry Biblioteka
Politechniki
Białostockiej
zorganizowała

Miłego wakacyjnego wypoczynku zyczy

redakcja

