
 

 

Informacje Biblioteki Głównej 

Politechniki Warszawskiej 
Nr 3 wrzesień 2011

Rada Biblioteczna 
 posiedzenie Rady Bibliotecznej obecnej kadencji 

odbyło się 26 września 2011 r. Rada pozytywnie 

zaopiniowała wniosek o ponowne zatrudnienie na 

stanowisku zastępcy dyrektora ds. informatyzacji dr inż. 

Grzegorza Płoszajskiego oraz wniosek o zatrudnienie 

Joanny Suskiej na stanowisku kustosza. W dalszej części 

obrad pozytywnie zaopiniowane zostały wnioski o awans 

Renaty Peczyńskiej (Filia BG - Biblioteka Terenu 

Południowego) oraz Olgi Bogatek i Anny Zaręby 

(Biblioteka Wydziału EiTI) na stanowisko starszego 

bibliotekarza. Rada Biblioteczna zapoznała się także z 

informacją o stanie prac nad oceną funkcjonowania 

Systemu Biblioteczno-Informacyjnego PW przygotowaną 

przez dyrektor BG PW Jolantę Stępniak. 

(S.P.) 

Negocjacje dotyczące 

uprawnień bibliotekarzy 
 września 2011 r. odbyło się z inicjatywy NSZZ 

Solidarność spotkanie z JM Rektorem Politechniki 

Warszawskiej prof. dr hab. inż. Włodzimierzem 

Kurnikiem. W spotkaniu udział wzięli: ze strony Władz 

Uczelni - JM Rektor prof. dr hab. inż. Włodzimierz 

Kurnik, Prorektor ds. Ogólnych prof. dr hab. inż. Roman 

Gawroński oraz Zastępca Kierownika Biura Spraw 

Osobowych p. Anita Wierzbicka. NSZZ Solidarność 

reprezentowali: p. Grażyna Maciejko - członek Prezydium 

Komisji Zakładowej i p. Sławomir Połotnicki - 

przewodniczący Koła w Bibliotece Głównej. W spotkaniu 

uczestniczyła p. Jolanta Stępniak - Dyrektor Biblioteki 

Głównej PW. 

Na wstępie JM Rektor prof. Włodzimierz Kurnik 

poinformował zebranych, że wobec prawomocnego 

wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie z 

powództwa Sławomira Połotnickiego przeciwko 

Politechnice Warszawskiej, po oddalonej w całości 

apelacji wniesionej przez PW od wyroku Sądu 

Rejonowego dla Warszawy Śródmieście o ustalenie 

zatrudnienia na zasadzie mianowania i prawa do 36-

dniowego urlopu wypoczynkowego..., podtrzymuje 

wcześniejszą deklarację i podejmuje decyzję o 

traktowaniu tego wyroku jako precedens i rozszerza 

przyznane wyrokiem uprawnienia na całą grupę starszych 

bibliotekarzy i kustoszy, zatrudnionych w Politechnice 

Warszawskiej, którzy byli zatrudnieni na tych 

stanowiskach przed wejściem w życie przepisów 

znowelizowanej w 2005 r. Ustawy Prawo o Szkolnictwie 

Wyższym.  

W związku z tym uprawnieni pracownicy mają od 

2011 r. prawo do 36 dniowego urlopu wypoczynkowego 

oraz prawo do dodatkowych 10 dni urlopu za lata 2008-

2010 (razem 30 dni). Realizując ustalenia jakie zostały 

przyjęte na spotkaniu, JM Rektor wydał Decyzję nr 

080/2011 z dnia 14.10.2011 r. w sprawie wymiaru urlopu 

dla bibliotekarzy zatrudnionych na stanowiskach kustosza 

bibliotecznego, starszego bibliotekarza i starszego 

dokumentalisty w Politechnice Warszawskiej, którzy 

nabyli uprawnienia na podstawie ustawy o szkolnictwie 

wyższym z dnia 12 września 1990 r. JM Rektor uznał, że 

pracownicy, którzy po nowelizacji ustawy Prawo o 

Szkolnictwie Wyższym w 2005 r. utracili prawo do 36-

dniowego urlopu wypoczynkowego w wyniku uzyskanego 

awansu na wyższe stanowisko w latach 2008-2011 będą 

mieli obliczony przez BSO ekwiwalent w postaci prawa 

do odebrania dodatkowych określonych dni urlopu 

wypoczynkowego. Natomiast w przypadku osób, które 

przeszły na emeryturę zostanie wypłacony ekwiwalent 

pieniężny za ten okres ze środków własnych Biblioteki 

Głównej lub ewentualnie z Rezerwy Rektora. 

(S.P.) 

PolBit 
Rozwijanie kompetencji zawodowych bibliotekarzy 

W dniach 13-14 września 2011 r. w Bibliotece Głównej 

Politechniki Warszawskiej odbyło się przygotowane przez 

OIN spotkanie grupy bibliotekarzy PolBit 2011 

Rozwijanie kompetencji zawodowych bibliotekarzy - 

tradycyjne i nowoczesne formy podnoszenia 

kwalifikacji. 

W spotkaniu wzięło udział 40 reprezentantów 

bibliotek uczelni technicznych. Podczas dwudniowych 

obrad przedstawiono rozwiązania dotyczące różnych 

możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

bibliotekarzy, a także dyskutowano na temat potrzeby 

wprowadzenia rozwiązań systemowych w zakresie 

szkoleń nowo zatrudnionych bibliotekarzy oraz szkoleń 

specjalistycznych dostosowanych do potrzeb konkretnej 

biblioteki. 
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Obrady zakończono debatą, podczas której wysunięto 

kilka postulatów z propozycją przedłożenia ich 

Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych. 

Postulaty dotyczą następujących kwestii: 

1. Wprowadzenia podstawowych, obligatoryjnych 

szkoleń dla bibliotekarzy 

 Wprowadzenie do pracy w bibliotece lub 

Tydzień/miesiąc przygotowawczy do pracy w 

bibliotece -  szkolenie dla  nowych pracowników.  

Organizacją praktyki, ustalaniem jej przebiegu, czasu 

trwania i poziomu zaawansowania w zależności od 

określonych celów powinien zajmować się powołany 

koordynator. Podkreślano także potrzebę realizacji 

szkolenia z zakresu funkcjonowania uczelni jako jednego 

z elementów Wprowadzenia do pracy w bibliotece 

2. Szkolenia  specjalistyczne, cykliczne w celu 

podnoszenia kwalifikacji i aktywizacji pracowników  

 szkolenia zawodowe - obligatoryjne 

 szkolenia z zakresu rozwoju osobowego - 

nieobligatoryjne 

Koniecznością jest powołanie  koordynatora - jednego lub 

dwóch w zależności od potrzeb biblioteki do 

organizowania wszystkich rodzajów szkoleń dla 

pracowników biblioteki.  

3. Wprowadzenie systemu oceny efektywności szkoleń 

- formuła do uzgodnienia. 

Na zakończenie obrad uczestnicy spotkania PolBit 

2011 powrócili do wniosków sformułowanych podczas 

dwóch wcześniejszych edycji PolBit 2009-2010, 

dotyczących potrzeby opracowania standardów 

kompetencji informacyjnych użytkowników.    

W celu opracowania standardów powołano Zespół w 

składzie : 

 Anna Tonakiewicz-Kołosowska / Politechnika 

Warszawska 

 Marzena Marcinek / Politechnika Krakowska 

 Iwona Sójkowska / Politechnika Łódzka 

 Magdalena Szuflita / Politechnika Gdańska 

 Agnieszka Wolańska / Politechnika Wrocławska 

 Beata  Starosta / Politechnika Wrocławska 

 Lidia Derfert - Wolf / Uniwersytet Przyrodniczo-

Technologiczny 

Poza tym przyjęto następujące ustalenia: 

 umieszczania sprawozdań z kolejnych spotkań 

PolBit-u  oraz  informacji z postępu prac Zespołu 

ds. standaryzacji na łamach  EBIB-u. 

 rozpoczynania każdego kolejnego spotkania 

PolBit od przedstawienia wniosków i postulatów 

z poprzednich obrad oraz z postępu prac w 

zakresie przyjętych założeń. 

Prezentacje PolBit 2011:  

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

 (A.T.-K.) 

Erasmus 
tym roku 8 osób skorzystało z możliwości uczestnictwa 

w wyjazdach organizowanych w ramach programu 

LPP - Erasmus. Wioletta Ledzion, Weronika Kubrak i 

Jadwiga Siemiątkowska odwiedziły Lund University Library, 

we wrześniu Izabela Fornal, Marta Mazur i Alicja Portacha 

wizytowały Universitatsbibliothek der Technischen  

Universitat  Wien, a Violetta Perzyńska i Agnieszka Celej 

były na Łotwie w  Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā 

bibliotēka. 

Więcej informacji w numerze specjalnym. 

(A.C.) 

BazTech 
 lipca 2011 r. Biblioteka Główna po raz kolejny 

gościła pełnomocników Konsorcjum BazTech. 

Omawiano bieżące zagadnienia związane z tworzeniem 

bibliograficzno-abstraktowej bazy BazTech. Część 

spotkania dotyczyła serwisu BazTOL. Utrzymanie tego 

portalu jest jednym z zadań realizowanych przez 

Konsorcjum. Dyskusja dotyczyła m.in. planów 

wprowadzenia zmian w organizacji pracy przy tworzeniu 

tej bazy, konieczności uporządkowania jej 

dotychczasowej zawartości, organizacji szkoleń dla 

redaktorów i recenzentów oraz reklamy i promocji 

portalu. 

(A.C.) 

Zespół ds. Oceny 

Funkcjonowania SBI 
 ramach prac Zespołu ds. Oceny Funkcjonowania 

Systemu Biblioteczno - Informacyjnego 

Politechniki Warszawskiej (Decyzja Rektora nr 039/2011 

z dnia 12/05/2011) została przygotowana anonimowa 

ankieta dotycząca jakości pracy bibliotek Politechniki 

Warszawskiej. Ankieta jest skierowana do użytkowników 

Biblioteki Głównej, filii BG, bibliotek w domach 

studenckich oraz bibliotek wydziałowych i instytutowych 

działających w PW i ma na celu rozpoznanie ich potrzeb i 

oczekiwań. 24 października 2011 r. kwestionariusz 

ankiety został zamieszczony na stronie internetowej BG 

oraz na portalu polibuda.info. W ciągu następnych dwóch 

dni wersja papierowa została dostarczona do bibliotek 

SBI. Termin zakończenia ankiety planowany jest na 18 

grudnia 2011 r. Wyniki ankiety mają być przedstawione 

JM Rektorowi PW w sprawozdaniu do dnia 15 marca 

2012 r.  

(E.O.) 
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Komputer dla niepełnosprawnych 

użytkowników biblioteki  
Oddziale Informacji Naukowej w sali 161b na I 

piętrze zainstalowano specjalne stanowisko 

komputerowe dla osób niepełnosprawnych (niewidomych, 

niedowidzących, z ograniczoną sprawnością rąk). 

W zestawie znajduje się następujące wyposażenie: 

 komputer z programem Window-Eye PL 

 klawiatura z nakładką typu ZoomText 

(powiększony opis), powiększalnik VISIO  

 monitor brajlowski (linijka) SuperVario2 40  

 specjalna myszka typu BIGtrack oraz skaner  

Serdecznie zapraszamy do OIN w godz: 

pn-pt: 8.00-19.00 

sob.:   9.00-15.00 

(A.T.-K.) 

Modernizacja nadbudowy 
 e wrześniu ruszyła druga edycja projektu Zmiana 

funkcji i reorganizacji przestrzennej pomieszczeń 

Biblioteki Głównej w nadbudowie.  Prace rozpoczęto od  

spotkania, podczas którego odniesiono się do 

ubiegłorocznych projektów, omówiono aktualne problemy 

i niedogodności w funkcjonowaniu nadbudowy i 

nakreślono jej ogólną wizję w przyszłości. Pomimo 

zaproszenia wszystkich pracowników Biblioteki Głównej 

do wzięcia udziału w dyskusji nad przyszłością 

nadbudowy uczestniczyli  w niej  tylko bibliotekarze z 

OIN i OUiPZ.   

Podobnie jak w ubiegłym roku do współpracy nad 

stworzeniem projektu zostali zaproszeni studenci 

Wydziału Architektury, którzy będą pracować  pod 

kierunkiem prof. Stefana Westrycha i mgr Marii 

Brykalskiej-Karłowskiej. Przyjęto również, że studenci w 

ramach prac nad projektami odbędą kilka wizyt w BG i na 

bieżąco będą omawiać swoje pomysły z bibliotekarzami. 

Projekty powinny zostać zakończone do końca grudnia. W 

styczniu zostaną zaprezentowane w Bibliotece Głównej. 

(apor) 

Reklasyfikacja zbiorów 
 maju 2011 r. podjęto prace nad przygotowaniem 

nowej struktury kolejnych działów. Zespół 

bibliotekarzy opracował nowy układ działu B - 

Organizacja i zarządzanie. Nauki ekonomiczne oraz 

działu P - Prawo. Nauki społeczne. Nauki polityczne. W 

sierpniu i wrześniu przeprowadzono reklasyfikację w 

zbiorach, która objęła około 15 400 rekordów. 

Jednocześnie książki  w Wolnym Dostępie, Wypożyczalni 

Krótkoterminowej oraz w Bibliotece D.S. Babilon 

otrzymały nowe oznaczenia działowe i zostały 

przemieszczone. 

Reklasyfikacja w wymienionych działach była 

jednym z najtrudniejszych etapów w całym projekcie. 

Udało się ją przeprowadzić dość sprawnie dzięki bardzo 

dobrej współpracy pomiędzy pracownikami 

zatrudnionymi w różnych oddziałach biblioteki. Jesienią 

Zespół ds. Reklasyfikacji podejmie prace nad kolejnymi 

działami S i G. Mamy nadzieje, że cały projekt uda się 

zakończyć w 2012 roku. 

(apor) 

Wizyta wileńskich bibliotekarzy 
 września 2011 r. gościliśmy grupę bibliotekarzy z 

Politechniki Wileńskiej. Podczas spotkania 

przedstawione zostały poszczególne oddziały Biblioteki 

Głównej PW. Izabela Fornal, Wioletta Ledzion i Marta 

Mazur przygotowały ogólną prezentację na temat struktury 

Biblioteki oraz jej zbiorów wraz z danymi liczbowymi. 

Krótko omówiono także organizację i zadania Oddziału 

Udostępniania. Agnieszka Kowalczuk oraz Małgorzata 

Wornbard przedstawiły pracę Oddziału Opracowania 

Druków Zwartych. Grażyna Komorowska omówiła główne 

zadania Oddziału Informacji Naukowej oraz działalność 

dydaktyczną Biblioteki Głównej PW. 

Wizytę naszych gości zakończyliśmy wycieczką 

mającą na celu prezentację wszystkich agend BG PW. 

(MMaz) 

Biblioteka to nie horror... 
września 2011 r. w Wypożyczalni Studenckiej BG PW 

nakręciliśmy film instruktażowy kierowany głównie do 

studentów pierwszego roku zachęcający do zapisania się 

do biblioteki. Scenariusz został napisany przez Dorotę 

Wojnowską i Leszka Machaja, przy udziale Marcina 

Hedingera. Częścią techniczną obejmującą nakręcenie 

scen, oświetlenie oraz zmontowanie filmu zajęła się 

studencka TVPW, z którą Biblioteka Główna podpisała 

wcześniej umowę.  

Po południu nakręcona została druga część filmu, a 

wieczorem powstał utrzymany w klimacie horroru 

bardziej mroczny jego początek. W drugiej połowie 

września, po wstępnym zmontowaniu scen przez TVPW 

zostały jeszcze dokręcone poprawki. Kilka dni później 

powstała końcowa wersja, która po zaakceptowaniu przez 

Dyrekcję Biblioteki Głównej została umieszczona w 

serwisie internetowym YouTube pod tytułem Biblioteka 

to nie horror... zapisy, a następnie pojawiła się na stronie 

internetowej Biblioteki.  Zrealizowany film jest 

pierwszym z planowanej serii kilku krótkich filmów 

instruktażowych. Pełna humoru forma w jakiej zostały 

przedstawione zapisy do biblioteki przypadła do gustu 

studentom, co odzwierciedla się w pozytywnych ocenach i 

W 
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liczbie wyświetleń (YouTube - ponad 1500 wejść na 

stronę). Obecnie trwają prace nad scenariuszem do drugiej 

części, w której przedstawione będą podstawy korzystania 

z katalogu internetowego. 

(L.M.) 

Nowy klient systemu Virtua 
 sierpniu 2011 r. odbyła się coroczna migracja 

oprogramowania VTLS/VIRTUA z wersji 48.1.11 

do nowej wersji 2010.1.3.1. Spowodowało to brak 

dostępu do systemu VTLS i katalogu NUKAT przez ok. 

3-5 dni. Obecnie praca w systemie Virtua jest możliwa 

wyłącznie przy użyciu zaktualizowanej wersji programu 

Virtua Client!. W związku ze zmianą wersji systemu 

VIRTUA przeprowadzone zostanie szkolenie z nowych 

funkcji dostępnych w systemie. Centrum NUKAT 

przeprowadzi szkolenie online. Do udziału w pierwszej 

kolejności zostali zaproszenia bibliotekarze systemowi.  

Równocześnie z uruchomieniem katalogu NUKAT 

po migracji została zmieniona strona internetowa Centrum 

NUKAT. Jest zdecydowanie bardziej przejrzysta. Zostało 

zachowane obustronne połączenie pomiędzy stroną 

katalogu i stroną informacyjną. Na stronie informacyjnej 

w prawym górnym rogu znajduje się link: SZUKAJ W 

KATALOGU NUKAT. Natomiast z katalogu wejście do 

strony informacyjnej jest poprzez link CENTRUM 

NUKAT. 

W sierpniu w Centrum NUKAT nastąpiła zmiana na 

stanowisku bibliotekarza systemowego. Nowym 

bibliotekarzem systemowym NUKAT została p. Iwona 

Wiśniewska, która zastąpiła p. Leszka Śnieżko. Iwona 

Wiśniewska przez wiele lat pracowała w Bibliotece 

Publicznej m. st. Warszawy. Jest specjalistką w zakresie 

katalogowania różnych typów dokumentów. W Centrum 

NUKAT pracuje od 2010 r. 

Ponadto połączeniu uległ Ośrodek Języka i Kartoteki 

Wzorcowej KABA z Ośrodkiem Formatów i Kartotek 

Haseł Formalnych w wyniku czego powstał jeden Ośrodek 

Kartoteki Haseł Wzorcowych. Kierownikiem całości 

został p. Maciej Malinowski. W zeszłym roku utworzono 

w Centrum NUKAT Ośrodek Melioracji, który analizuje 

bazę NUKAT, planuje melioracje automatyczne oraz 

prowadzi prace porządkowe w bazie. Dotychczasowy 

bibliotekarz systemowy Centrum NUKAT p. Leszek 

Śnieżko zasilił szeregi Ośrodka Melioracji i będzie go 

wspomagał swoim doświadczeniem i wiedzą. 

Przypominamy o konieczności zainstalowania na 

stanowiskach komputerowych klienta systemu VIRTUA w 

wersji 2010.1.3.1. Praca w starej wersji jest już 

niemożliwa. 

(M.W.) 

Filia przy ul. Narbutta 
 czasie wakacji w Filii BG PW przy ul. Narbutta 

zajmowano się głównie reklasyfikacją  działu B tzn. 

zmianą symboli w katalogu komputerowym. W pracę 

zaangażowany był prawie cały zespół. 

Od 1 października pracuje z nami nowa koleżanka - Beata 

Rudaś, która została zatrudniona na miejsce Jacka 

Trojanowskiego. 

(A.K.) 

Biblioteka Wydziału 

Chemicznego 
Strona internetowa 

Biblioteka Wydziału Chemicznego serdecznie zaprasza 

wszystkich użytkowników zainteresowanych publikacjami 

z dziedziny chemii do odwiedzania naszej strony 

internetowej uruchomionej w październiku 2011 r.  pod 

adresem :  

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

Mamy nadzieję, że ta forma komunikacji przyczyni 

się do jeszcze lepszego kontaktu z naszymi 

użytkownikami. Będzie dla nich wirtualnym 

przewodnikiem po Bibliotece i elektronicznych źródłach 

informacji chemicznej. Strona dedykowana jest studentom 

i pracownikom Wydziału Chemicznego PW, ale także 

wszystkim zainteresowanym publikacjami i bazami 

danych z dziedziny chemii. Na stronie można znaleźć 

wszelkie informacje o bibliotece, jej bogatych zasobach 

książek i czasopism. Osobom zainteresowanym 

przeszukiwaniem elektronicznych źródeł informacji 

chemicznej przygotowano linki ułatwiające bezpośredni 

dostęp do wybranych  baz prenumerowanych przez 

Bibliotekę Główną, jak i udostępnianych w modelu Open 

Access. Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszej 

Biblioteki, zaglądania na stronę internetową. Będziemy 

wdzięczne za wszelkie uwagi i sugestie. 

 

Wystawa książek naukowych 

W dniach 27-29 września odbyła się wystawa książek 

naukowych z dziedziny chemii. Wystawę zorganizowała 

Biblioteka Wydziału Chemicznego wspólnie z firmą 

ABE-IPS. Wystawie towarzyszyła przygotowana dla 

pracowników Wydziału prezentacja publikacji 

elektronicznych wydawnictwa Wiley oraz CRC.  

 

Wystawa PTCh 

W tym samym czasie Biblioteka Wydziału Chemicznego 

przy współudziale Oddziału Zbiorów Specjalnych BG PW 

zaprezentowała wystawę przygotowaną przez Polskie 

Towarzystwo Chemiczne poświęcone 90. rocznicy jego 

działalności.  

W 
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http://www.bg.pw.edu.pl/bwch
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Obie wystawy wzbudziły zainteresowanie zarówno władz 

Wydziału Chemicznego, jak i pracowników naukowych. 

(O.G.) 

Filia w Płocku 
 Filii Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej 

w Płocku w lipcu i sierpniu odbył się  remont 

Czytelni i Wypożyczalni. W Czytelni pomalowano ściany, 

wymieniono część zniszczonej podłogi, zabudowano ciągi 

wentylacyjne, zamontowano klimatyzację. W 

Wypożyczalni zmieniono podłogę i wymalowano ściany.  

Od roku akademickiego 2011/2012 zajęcia ze studentami 

będą odbywać  się w nowej sali dydaktycznej. 

(A.K.) 

Biblioteka D.S. Akademik 
 d początku roku Filia BG PW Biblioteka D.S. 

Akademik sukcesywnie realizowała projekt wolnego 

dostępu do zbiorów. Głównym celem projektu było 

udostępnienie czytelnikom jak największej liczby książek 

i skryptów, stworzenie możliwości szybkiego dotarcia do 

literatury, przejrzenia i wyboru książek najbardziej 

adekwatnych do zainteresowań i ich potrzeb. Intensywne 

prace przypadły na miesiące wakacyjne. W tym okresie 

nastąpiło przemeblowanie pomieszczeń biblioteki. 

Regały, które do tej pory były w magazynie podzielono na 

segmenty i ustawiono w czytelni. Ta zmiana spowodowała 

nieznaczne zmniejszenie wolnej przestrzeni bibliotecznej 

dla czytelników, ale przyczyniła się do poprawy 

warunków socjalnych pracowników, a magazyn zyskał 

więcej miejsca. Nowy wystrój i dekoracje sprawiają, że 

Biblioteka w D.S. Akademik staje się instytucją na miarę 

XXI wieku.  

Wydzielenie czytelnikom księgozbioru nie narzuca 

sposobu korzystania z zasobów biblioteki. Zbiory w 

wolnym dostępie prezentowane w 18 kolekcjach 

dziedzinowych można oglądać bezpośrednio przy regale, 

czytać przy stoliku lub wypożyczyć na 1 dzień.  

Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego 

Biblioteka D.S. Akademik uruchomiła również możliwość 

zamawiania książek i skryptów. W bibliotece działają dwa 

terminale do korzystania z katalogu centralnego BG PW 

oraz Internet.    

 
Biblioteka w Domu Akademickim im. B. Chrobrego.  

Fot. K. Jankowski (1933 r.) 

 

    

W 

O 
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Biblioteka w D.S. Akademik.  

Fot. Joanna Basińska (2011 r.) 

(J.B.) 

Biblioteka D.S. Babilon 
 iblioteka Główna PW otrzymała pomieszczenie 

magazynowe o powierzchni 180m² w D.S. Babilon. 

Podczas wakacji przeprowadzono w nim prace 

remontowe, które objęły między innymi: wymianę 

instalacji elektrycznej, montaż podwieszanego sufitu, 

malowanie ścian, położenie wykładziny PCV typu Tarkett 

oraz wymianę drzwi. Prace remontowe zakończono we 

wrześniu. Do tak przygotowanego pomieszczenia 

rozpoczęto przenoszenie księgozbioru Instytutu 

Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa z p. 70 i 74 w 

Gmachu Głównym. Operacja wymagała dużego wysiłku 

organizacyjnego. Jednocześnie przemieszczano 

księgozbiór i regały z pomieszczeń Gmachu Głównego. W 

kolejnym etapie planowany jest zakup brakujących 

regałów oraz ich zagospodarowanie.  

(K.K.) 

 

Spotkania bibliotek PW 
W czasie wakacji odbyło się tylko jedno spotkanie 

przedstawicieli bibliotek PW – tradycyjnie poświęcone 

szkoleniom bibliotecznym dla studentów I roku. Podczas 

spotkania przekazano osobom, które prowadzą zajęcia ze 

studentami, płytę CD z materiałami szkoleniowymi 

przygotowanymi przez OIN. 

 (J.St.) 

 

 

 

Konferencje 
LIBER  

W dniach 29 czerwca - 2 lipca 2011 r. odbyła się w 

Barcelonie coroczna, jubileuszowa  40 konferencja 

LIBER pod hasłem Getting Europe ready for 2020: the 

library’s role in research, education and society. 

Gospodarzem konferencji była biblioteka Universitat 

Politècnica de Catalunya. Obrady podzielono na sesje 

ogólne, w trakcie których podejmowano problemy 

anonsowane w tytule konferencji w skali bardzo szerokiej, 

wręcz wizjonerskiej oraz sesje tematyczne, podczas 

których prezentowano wyniki badań, doświadczenia i 

stosowane rozwiązania w różnych ośrodkach 

bibliotecznych. 

Jednym z pierwszych wystąpień była prezentacja 

Neelie Kroes z Komisji Europejskiej, w której 

przedstawione zostały działania i plany UE w zakresie 

tworzenia infrastruktury i europejskich zasobów 

cyfrowych. Podkreślono konieczność udostępniania na 

zasadach open access jak największej ilości danych, 

szczególnie tych, które są wynikiem prac finansowanych 

ze środków publicznych. Tworzenie europejskich 

zasobów cyfrowych jest zadaniem wymagającym 

współpracy wielu środowisk, w tym również bibliotek. 

Aktualnym projektem UE realizowanym na szeroką skalę 

w zakresie cyfryzacji zasobów naukowych i kulturalnych 

jest EUROPEANA. Według przedstawicieli KE do 2015 

roku powinna ona zawierać 30 milionów obiektów, do 

2025 roku powinna udostępniać wszystkie digitalizowane 

zasoby europejskiego dziedzictwa kulturowego. 

W kontekście tworzenia cyfrowych zasobów 

naukowych w środowisku wirtualnym podjęty został 

problem zadań biblioteki w procesie ich przechowywania 

i udostępniania. Z amerykańskich badań wynika, że 

tradycyjna biblioteka akademicka, aby zaistnieć w 

tworzącym się modelu komunikacji naukowej będzie 

musiała przejść szereg zmian, zarówno w sferze 

organizacyjnej jak i mentalnej (Rick Luce, From here to 

the Cloud: eResearch and the research library).  

W trakcie wielu wystąpień pojawiała się 

problematyka związana z powstawaniem coraz większej 

ilości zasobów cyfrowych, miejsc ich przechowywania,  

narzędzi do ich prezentowania. Jednocześnie stawiano 

pytania: co zrobić, żeby osiągnąć właściwą jakość 

informacji poszukiwanej przez użytkownika, jaka ma być 

w tym procesie rola biblioteki. 

Sesje tematyczne poświęcone były: 

 projektom digitalizacji, tworzeniu bibliotek 

cyfrowych i repozytoriów 

 kształtowaniu umiejętności informacyjnych 

 wykorzystywaniu nowoczesnych technologii 

informatycznych w bibliotekach 

 bibliometrii 

B 
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 użytkownikowi i badaniu jego potrzeb 

 problemom związanym z zarządzaniem w 

bibliotekach. 

Z wystąpień w sesjach tematycznych na uwagę 

zasługiwało wystąpienie Getting to know the library 

users’ needs - Experimental ways to user centered library 

innovation, w którym zaprezentowano projekt związany z 

badaniem potrzeb użytkowników. Wnioskiem płynącym z 

przeprowadzonych badań jest spojrzenie na potrzeby 

użytkownika z jego punktu widzenia i logiki (przyjęcie do 

wiadomości, że potrzeby biblioteczne są jednymi z wielu i 

występują w  kontekstach innych potrzeb życiowych lub 

obowiązków) oraz skonfrontowanie tych potrzeb z logiką 

biblioteczną (godziny otwarcia, katalog biblioteczny, bazy 

danych, przestrzeń biblioteczna, instrukcje itp. ). 

Prezentacją, którą z punktu widzenia aktualnie 

relizowanych projektów w BG PW warto wymienić była 

All the world’s a stage: Improving students’ information 

skills with dramatic video tutorials z Bilkent University 

Library w Turcji. Przedstawiono w niej projekt promocji 

usług bibliotecznych zrealizowany za pomocą filmów 

wideo zamieszczanych na stronie domowej biblioteki. 

Bibliotece w Bilkent udało się zrealizować blisko 50 

filmów instruktażowych. Dotyczą one ogólnych zasad 

obowiązujących w bibliotece. Filmy realizowane są w 

języku tureckim, ale z uwagi na międzynarodowy 

charakter uczelni mają napisy w języku angielskim. 

Konferencję poprzedzały warsztaty m.in. YEP! 

Meeting: Building tomorrow’s library professionals, 

których celem było wypracowanie form współpracy 

pomiędzy „młodszymi” pracownikami bibliotek w ramach 

LIBER.  

W konferencji uczestniczyły: dyrektor Jolanta 

Stępniak i Alicja Portacha. 

(apor) 

Konferencja SBP 

W dniach 1-2 września 2011 r. w Bibliotece Politechniki 

Poznańskiej odbyła się dwudniowa konferencja pod 

tytułem Biblioteka XXI wieku, nowoczesna 

architektura, funkcjonalne wyposażenie, pomysłowe 

aranżacje. Trzy lata po Kielcach – najnowsze 

realizacje zorganizowana przez Stowarzyszenie 

Bibliotekarzy Polskich. Celem konferencji była 

prezentacja nowych obiektów bibliotek publicznych i 

naukowych oraz dyskusja z ich architektami na temat 

budownictwa bibliotecznego, warunków tworzenia 

nowych obiektów oraz adaptacji i rozbudowy na cele 

biblioteczne budynków istniejących.  

Konferencja była okazją do zaprezentowania nowej 

siedziby Biblioteki Politechniki Poznańskiej, a także 

nowego gmachu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 

oraz planów rozbudowy Biblioteki Raczyńskich w 

Poznaniu, a także kilku bibliotek publicznych. W dyskusji 

podkreślano rozwój budownictwa bibliotecznego w 

naszym kraju. W konferencji uczestniczyła dyrektor 

Jolanta Stępniak 

(J.St.) 

VII Forum  SBP 

Kontynuacją konferencji w Poznaniu było VII Forum 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich zorganizowane w 

dniach 2-3 września 2011 r. w Kiekrzu k/Poznania. 

Spotkanie odbywało się pod hasłem Stowarzyszenie 

Bibliotekarzy Polskich w Narodowym Programie 

Czytelnictwa. Podczas Forum dyskutowano o bieżących 

problemach bibliotek w Polsce. Zaprezentowano projekt 

Ustawy o bibliotekach przygotowywany przez SBP, 

omawiano zasady formułowania krajowych ram 

kwalifikacyjnych dla kierunków bibliotekoznawstwo i 

informacja naukowa. Jednym z wniosków ciekawej 

dyskusji na temat ustawicznego kształcenia bibliotekarzy 

był wniosek o akredytowanie przez SBP kursów i szkoleń, 

których poziom i tematyka są szczególnie polecane.  

W konferencji uczestniczyła dyrektor Jolanta 

Stępniak, która prowadziła sesję poświęconą prezentacji 

projektu nowej Ustawy o bibliotekach oraz przedstawiła 

założenia do tego projektu. 

(J.St.) 

Forum Młodych Bibliotekarzy 

W dniach 15-16 września 2011 r. biblioteki poznańskie 

oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 

zorganizowało w Poznaniu VI Forum Młodych 

Bibliotekarzy pod hasłem OtwarciBibliotekarze.eu. 

Celem spotkania było wskazanie możliwości rozwoju i 

poszerzania horyzontów zawodowych i osobistych 

młodych bibliotekarzy. 

Zakres tematyczny Forum obejmował następujące 

zagadnienia: 

 rozwój osobisty (komunikacja interpersonalna, 

komunikacja z czytelnikiem trudnym, praca w 

zespole) 

 kulturalna biblioteka (działania animacyjne, 

biblioterapia, teatr, taniec, estetyka w bibliotece) 

 e-bibliotekarz (technologie informacyjne przydatne 

w pracy bibliotekarza, narzędzia Google, portale 

społecznościowe) 

 prawo i finanse (prawo autorskie, pozyskiwanie 

środków pozabudżetowych) 

 biblioteki w Europie (organizacja, funkcjonowanie 

i wizerunek bibliotek europejskich) 

W spotkaniu udział wzięły: Katarzyna Araszkiewicz, 

Agnieszka Bis, Joanna Gola i Weronika Kubrak. 

(J.G.) 

UKD  

W dniach 19-20 września 2011 r. w Hadze odbyła się 

trzecia międzynarodowa konferencja naukowa 

Classification and ontology: Formal approaches and 

Access to knowledge zorganizowana przez UDC 

Consortium i Bibliotekę Narodową Holandii - Koninklijke 
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Bibliotheek. Omówiono aktualny stan badań w dziedzinie 

klasyfikacji i ontologii. W konferencji udział wzięli 

przedstawiciele uczelni, ośrodków informacji i bibliotek 

dwudziestu dwóch krajów europejskich i sześciu krajów 

pozaeuropejskich. Razem 142 osoby, w tym cztery osoby 

z Polski (jedna z Biblioteki Narodowej i trzy z Biblioteki 

Głównej PW). 

Prezentowane zagadnienia:  

 opis systemów organizacji wiedzy 

 konceptualizacja i kontekstualizacja  

 odzwierciedlanie wiedzy w różnych 

językach informacyjnych, mapowanie 

wiedzy i zachodząca pomiędzy systemami 

organizacji wiedzy interoperacyjność 

 integracja danych w Internecie 

 semantyka języków informacyjnych 

 trudności zintegrowania danych zapisanych 

w różnych językach  

Kluczowym terminem, pojawiającym się w wielu 

referatach był OWL (Web Ontology Language), tj. język 

służący do opisywania danych w postaci ontologii i 

budowania w ten sposób tzw. Semantycznej Sieci. Po raz 

pierwszy wyżej wymienione zagadnienia można było 

obejrzeć na licznie przygotowanych plakatach. Na 

zakończenie konferencji zorganizowano panel dyskusyjny. 

Prezentacje z konferencji dostepne są na stronie:  

http://seminar.udcc.org/2011/index.htm 

W konferencji uczestniczyli dr Grzegorz Płoszajski, 

Mariola Rymuza i Agnieszka M. Kowalczuk. 

(A.M.K.) 

KDBASP 

W dniach 19-20 września 2011 r. w Bibliotece Głównej 

Uniwersytetu Opolskiego odbyło się doroczne spotkanie 

Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich 

Szkól Polskich. Podczas spotkania podsumowywano rok 

działalności prowadzonej przez Radę Wykonawczą, a 

także omawiano sprawy bieżące związane pracami nad 

udziałem bibliotek w ocenie jednostek naukowych i w 

rankingach. Zapoznano się z wynikami dorocznej Ankiety 

płacowej. Dyskutowano o sposobach aktywizacji 

bibliotek, które nie uczestniczą w bieżących pracach 

KDBASP. 

W spotkaniu uczestniczyła dyrektor Jolanta 

Stępniak, pełniąca funkcję sekretarza Rady Wykonawczej, 

która zaprezentowała projekt Ustawy o bibliotekach 

opracowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 

(J.St.) 

Digitalizacja... i co dalej? 

27 września 2011 r. z inicjatywy Centralnej Biblioteki 

Wojskowej i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich  

odbyła się w Warszawie kolejna ogólnopolska 

konferencja naukowa Ochrona Narodowego Zasobu 

Bibliotecznego: Digitalizacja... i co dalej? Było to już 

czwarte spotkanie środowisk bibliotecznych związanych z 

Narodowym Zasobem Bibliotecznym.Główne wątki 

referatów dotyczyły zasad archiwizacji i przechowywania 

zbiorów cyfrowych, tworzenia i udostępniania 

dokumentów cyfrowych z wykorzystaniem nowych 

technologii oraz procedur związanych z kopiami 

bezpieczeństwa i zabezpieczenia przed nieuprawnioną 

modyfikacją.  

Swoje doświadczenia przedstawiały: CBN Polona, 

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, BUW, Biblioteka 

Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Centralna 

Biblioteka Statystyczna i Centralna Biblioteka Wojskowa. 

Ta ostatnia podzieliła się swoimi refleksjami tuż przed 

uruchomieniem własnej Biblioteki Cyfrowej. 

„Digitalizacja... i co dalej...?” pozostaje pytaniem 

otwartym. To nie tylko już sam proces skanowania 

dokumentów, ale też zagadnienia związane z optymalnym 

wykorzystaniem zasobów informatycznych przy 

długotrwałym przechowywaniu danych. 

Bibliotekę Główną reprezentowały Teresa 

Gumołowska i Hanna Zdunek. 

(T.G., H.Z) 

IGeLU 

W dniach 10-14 września 2011 r. odbyła się w Hajfie 

coroczna konferencja organizowana przez IGeLU 

(International Group of Ex Libris Users) i gromadząca 

głównie przedstawicieli bibliotek należących do tego 

stowarzyszenia. W tegorocznym spotkaniu uczestniczyło 

ok. 420 osób z 34 krajów. Miejscem obrad był pięknie 

położony na wzgórzach Karmel uniwersytet w Hajfie. 

Największą uwagę w referatach poświęcono Almie - 

działającemu w „chmurze” (cloud computing) systemowi 

bibliotecznemu następnej generacji, tworzonemu przez 

firmę Ex Libris w ścisłej współpracy na różnych polach z 

czterema dużymi instytucjami: Boston College, 

Katholieke Universiteit Leuven, Princeton University 

Library i Purdue University Library. 

Odrębne sesje poświęcone były innym produktom 

firmy ExLibris, w tym systemowi ALEPH, SFX, Primo, 

Metalib. Dowiedzieliśmy się, że ALEPH jest używany w 

2320 instytucjach na świecie, w tym w około 200 szkołach 

wyższych. Obecnie wprowadzona jest wersja 20, a 

planowane są wersje 21 i 22. Wprowadzane w następnych 

wersjach zmiany dotyczyć będą m.in. korekty rozliczeń 

finansowych, ustalania i korekt w limicie przedłużeń, 

wypożyczania egzemplarzy podobnych, zamówień z 

koszyka i e-półki, korekty wprowadzanych adresów e-

mail, obsługi kursów, ILL. 

Mogliśmy zapoznać się z własnymi rozwiązaniami 

niektórych bibliotek. Jak zwykle dużą wartość miały 

bezpośrednie spotkania z przedstawicielami bibliotek z 

całego świata. 

W konferencji udział wzięli: Grażyna Kiwała, 

Elżbieta Mroczek i dr Grzegorz Płoszajski. 

(grkiw) 

http://seminar.udcc.org/2011/index.htm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chmura_obliczeniowa
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Strategia gromadzenia zbiorów w bibliotekach 

polskich 

W dniach 15-17 września 2011 r. w Pobierowie koło 

Szczecina odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja 

Naukowa Strategia gromadzenia zbiorów w 

bibliotekach polskich.  

Konferencja zgromadziła bibliotekarzy z bibliotek 

polskich (był też przedstawiciel Biblioteki 

Uniwersyteckiej w Wilnie Grigonis Evaldas), którzy w 

swojej codziennej pracy zajmują się gromadzeniem 

zasobów bibliotek. 

Przedstawicielki Biblioteki Głównej wygłosiły 2 

referaty. Metody gromadzenia zbiorów w bibliotekach 

naukowych w Płocku omówiła Agnieszka Kowalczyk, a 

Alicja Potocka przedstawiła Gromadzenie wydawnictw 

zwartych w wersji elektronicznej alternatywą dla 

wydawnictw w wersji papierowej na przykładzie 

Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej : analiza 

wybranych platform : ibuk, ebrary, dawsonera. 

Wygłaszane referaty budziły niekiedy emocje, 

czasem spory i dyskusje. 

Konferencji towarzyszyła niezwykła gościnność 

gospodarza konferencji - Biblioteki Głównej Uniwersytetu 

Szczecińskiego. 

W konferencji uczestniczyły: Agnieszka Kowalczyk, 

Teresa Kuśmierczyk i Alicja Potocka. 

(A.P.) 

Theory and Practice of Digital Libraries  

W dniach 26-28 września 2011 r. odbyła się w Berlinie 

międzynarodowa konferencja Theory and Practice of 

Digital Libraries zorganizowana przez Uniwersytet  

Humboldta (Berlin School of Library and Information 

Science, Department of Computer Science). 

Konferencja poświęcona technologii i metodyce 

tworzenia bibliotek cyfrowych odbywała się w kilku 

sesjach.  

Wiodące tematy:  

 architektura i infrastruktura bibliotek cyfrowych 

 standardy w zakresie metadanych i protokołów w 

cyfrowych bibliotek 

 interoperacyjność danych  i integracja informacji 

 ochrona zasobów cyfrowych 

 dostęp do informacji: wyszukiwanie i przeglądanie, 

personalizacja 

 sieć semantyczna 

 organizacja wiedzy i ontologia w bibliotekach 

cyfrowych 

 dziedzictwo kulturowe 

 aspekty prawne udostępniania  

 sieci społeczne i czynnik ludzki w sieci informacji 

 archiwa i repozytoria 

W ramach konferencji odbyła się też sesja posterowa 

i panel dyskusyjny poświęcony udostępnianiu online 

zasobów dziedzictwa kulturowego Europy w kontekście 

zbiorowego licencjonowania utworów. 

W konferencji wzięły udział Małgorzata Wornbard i 

Maria Miller. 

(M.M.) 

Gdzie jesteś czytelniku? 

29 września 2011 r. w Centrum Konferencyjnym 

Politechniki Śląskiej w Gliwicach Biblioteka Główna 

Politechniki Śląskiej zorganizowała jednodniową 

konferencję Gdzie jesteś czytelniku? Rola biblioteki w 

strategii i działalności uczelni wyższej. 

Konferencja została zorganizowana w ramach Forum 

Sekcji Bibliotek Wyższych SBP. 

W trakcie obrad prezentowano następujące 

zagadnienia: 

 obszary współpracy biblioteki z uczelnią 

 metody badania satysfakcji użytkowników 

 marketing biblioteczny 

 edukacja informacyjna użytkowników 

 promocja biblioteki i uczelni poprzez wystawy, 

spotkania autorskie, kluby dyskusyjne 

Obrady podzielono na dwie sesje, z których pierwsza 

była wspólna dla wszystkich uczestników, zaś sesję 

popołudniową podzielono na dwie równoległe części. 

W wystąpieniach prezentowali się bibliotekarze 

głównie z ośrodków akademickich. Na szczególną uwagę 

zasługują m.in. prezentacja Anny Jakubiec i Joanny 

Radzickiej z Biblioteki Politechniki Krakowskiej Second 

Life wirtualny świat kultury, nauki, książek i bibliotek 

oraz Iwony Sójkowskiej i Filipa Podgórkiego z Biblioteki 

Politechniki Łódzkiej Obszary współpracy biblioteki 

akademickiej z uczelnią. Doświadczenia Biblioteki 

Politechniki Łódzkiej. 

W konferencji udział wzięły Anna Tonakiewicz-

Kołosowska i Iwona Socik. 

Link do abstraktów: 

http://www.polsl.pl/Jednostki/RJO1/Strony/abstrakty_refe

ratow.aspx 

(A.T.-K.) 

 

 

Przypominamy: 

bieżące informacje podajemy sukcesywnie na stronie 

domowej Biblioteki Głównej 

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

 

Zachęcamy do czytania informacji zawartych w EBIBie: 

http://www.nowyebib.info/ 
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