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Biblioteka Główna
Wybory do Rady Bibliotecznej PW
W dniu 27 września 2016 r. przeprowadzono
wybory uzupełniające do Rady Bibliotecznej
Politechniki
Warszawskiej.
Nowym

przedstawicielem
systemu
bibliotecznoinformacyjnego została Ewelina Krześniak
z Oddziału Informacji Naukowej.
(BD, IL)

Modernizacja witryny internetowej BG PW

Na przestrzeni kilku miesięcy 2015 i 2016 roku
trwały prace nad przebudową strony domowej
Biblioteki Głównej. W efekcie otrzymaliśmy
nowy layout, nową strukturę i szereg
pomniejszych innowacji. Zmiany dotknęły
przede wszystkim strony formalnej, ale dał
o sobie znać również trud redakcyjny mający
na celu uaktualnienie i uproszczenie treści.
Asumptem do wprowadzenia modyfikacji były
zarządzenia Rektora PW o numerach 36/2013
i
77/2014, mocą
których
jednostki
organizacyjne PW, w tym Biblioteka Główna,
zostały zobowiązane do przyjęcia szablonu
na podobieństwo strony głównej PW.

Stopień tego podobieństwa uzależniono
od możliwości właściwego dla każdej jednostki
systemu zarządzania treścią.
U zarania prac nad nową witryną zapadła
decyzja, że Biblioteka pozostanie przy dotychczasowym systemie zarządzania treścią
i przygotuje własny szablon zamiast wdrażać
nowe oprogramowanie pod egidą CI PW.
Na
korzyść
przyjętego
rozwiązania
przemawiało:
 utrzymanie
większej
kontroli
nad
wyglądem
strony
przez
dotychczasowych administratorów





utrzymanie systemu, w którym
z powodzeniem pracuje kilkudziesięciu redaktorów i który cieszy
się sławą jednego z lepszych
i
elastyczniejszych
systemów
do
zarządzania
treścią
stron
internetowych
możliwość zachowania specyficznych
funkcjonalności naszej witryny.

Prace ruszyły w ostatnim kwartale 2015 roku.
Kolejne etapy wyznaczały:
 konsultacje z CI PW
 opracowanie
nowego
szablonu
i instalacja
 ulepszanie szablonu
 konsultacje z Biurem ds. Promocji i
Informacji PW
 przebudowa podstron w różnych
wersjach językowych.
Projekt szablonu wykuwał się w ogniu dyskusji
na spotkaniach nowo powstałego zespołu
ds. modernizacji strony. W jego skład weszły
następujące osoby: Justyna Antosik (Biblioteka
Wydziału Chemicznego), Monika Gajewska
i Iwona Socik (Oddział Informacji Naukowej),
Edyta Kędzierska i Agata Petiuk (Oddział
Udostępniania i Przechowywania Zbiorów),
Maria
Miller-Jankowska
(Oddział
Informatyzacji)
i
Michał
Szeworski
(w
charakterze
przewodniczącego).
Za opracowanie szablonu od strony
technicznej i jego instalację odpowiedzialny
był Michał Szeworski. Graficzne wsparcie
zapewniła Dorota Wojnowska z Oddziału
Udostępniania i Przechowywania Zbiorów.
Przyjęty szablon spotkał się z pozytywną oceną
Biura ds. Promocji i Informacji PW. Nieliczne
uwagi krytyczne zostały uwzględnione
na
dalszym
etapie
prac.
Ostatnim,

pracochłonnym akordem modernizacji była
przebudowa treści na poziomie podstron.
W prace zaangażowani byli nie tylko
członkowie ww. zespołu, ale również
bibliotekarze dziedzinowi i pracownicy tych
oddziałów,
które
sprawują
nadzór
merytoryczny nad odpowiednimi obszarami
witryny internetowej.
Końcowy rezultat to wypadkowa kilku
czynników:
 inspiracji szablonem strony głównej
PW (layout w ogólnym zarysie,
obecność wersji mobilnej strony)
 inspiracji wybranymi elementami
strony głównej Wydziału Elektroniki i
Technik Informacyjnych PW (menu
globalne,
pokaz
slajdów
w
aktualnościach)
 sugestii Biura ds. Promocji i Informacji
PW dot. menu bocznego na
podstronach,
wyglądu
bloków
graficznych
 konieczności utrzymania rozwiązań
znamiennych dla naszej witryny (panel
multiwyszukiwarki, serwis dziedzinowy etc.).
Struktura strony startowej, kolorystyka,
czcionki i wybrane motywy graficzne zostały
zaczerpnięte ze strony głównej PW.
Menu globalne zostało przymocowane
do górnej części widocznego obszaru
przeglądarki. Zmiana pozornie niewielka,
ale sprawia, że menu zawsze pozostaje
widoczne mimo przewijania zawartości strony.
Pojawiły się również rozwijane podmenu,
gdzieniegdzie osiągające drugi poziom,
i
wyeksponowane
pole
wyszukiwarki
indeksującej zawartość witryny.

Rys. 1: Menu globalne

Pasek aktualności zajął w nowej odsłonie całą
szerokość arkusza. Utrzymana została forma
pokazu slajdów, ale zastosowano nowe
wygodniejsze narzędzie generujące. Obecnie
cała grafika jest „klikalna” tj. naciśnięcie

przycisku myszki w jej obrębie skutkuje
przekierowaniem
do treści stosownej
aktualności. Panel multiwyszukiwarki zyskał
dodatkowy przycisk umożliwiający przejście do
formularza logowania z pozycji strony głównej.

Rys. 2: Aktualności i panel multiwyszukiwarki

Novum stanowi wersja mobilna witryny.
Opracowany
szablon
wykazuje
responsywność,
co
przejawia
się
w uzależnieniu wyglądu strony od wielkości
ekranu. Oznacza to, że strona inaczej wygląda

na
komputerze
stacjonarnym,
inaczej
na tablecie, inaczej zaś na telefonie
komórkowym. Jest to ukłon w stronę rosnącej
liczby użytkowników Internetu korzystających
z urządzeń mobilnych.

Rys. 3: Wersja mobilna

Rys. 4: Wersja mobilna

Przebudowane
podstrony
zostały
tak skonstruowane, aby korespondować
z responsywnym szablonem. Menu boczne
znalazło się po prawej stronie. W szerokim
zakresie zastosowano narzędzie umożliwiające
rozwijanie i chowanie treści po kliknięciu.

W nowej odsłonie znalazło się również miejsce
dla
podstrony
Biblioteki
Wydziału
Chemicznego,
która
do
tej
pory
funkcjonowała
jako
odrębna
witryna.

Rys. 5: Podstrona Biblioteki Wydziału Chemicznego

Nowa strona ujrzała światło dzienne w lipcu
2016 roku.
(MiSze)
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6000 publikacji w Bibliotece Cyfrowej PW

Liczba
udostępnionych
dokumentów
cyfrowych w Bibliotece Cyfrowej PW
przekroczyła liczbę 6. tysięcy. Publikacją
sześciotysięczną był jeden z numerów
czasopisma Przemysł Chemiczny z 1926 roku.
Wśród udostępnionych w bieżącym roku
w
BCPW
dokumentów
są
roczniki
przedwojennych czasopism: Lotnik, Przegląd
Techniczny,
Rzeczy
Piękne,
Przemysł
Chemiczny
a także cyfrowa wersja
Miesięcznika Politechniki Warszawskiej z lat

1998-2013. W Bibliotece Cyfrowej znalazły się
też kolejne bibliografie pełnotekstowe
profesorów PW: Mieczysława Pożaryskiego,
Karola
Adamieckiego,
Ignacego
Radziszewskiego, Danieli Buzy, Wandy
Polaczkowej.
Najczęściej
otwierane
publikacje
to Pełnotekstowy zbiór publikacji profesora
Witolda
Nowackiego
i
Bibliografia
pełnotekstowa wybranych publikacji prof.
Tadeusza Urbańskiego.
(MM)

Wystawa Baza Wiedzy PW
Biblioteka Główna organizuje na Dzień
Politechniki Warszawskiej 15 listopada
2016 r. wystawę – Baza Wiedzy Politechniki
Warszawskiej.

wszystkich
wydziałów
Politechniki
z uwzględnieniem największych osiągnięć,
ekspertów
w
dziedzinach,
obszarów
zainteresowań wydziału. Dorobek wydziałów
prezentowany będzie na podstawie danych
zawartych w Bazy Wiedzy PW. Serdecznie
zapraszamy.

Wystawa będzie przedstawiona w Dużej Auli
w Gmachu Głównym PW. Zaprezentujemy
plansze przedstawiające dorobek naukowy

(MLT)

Biblioteka Główna w wakacje
W czasie tegorocznych wakacji zostały
przeprowadzone
prace
porządkowe
w bazie Aleph. Zostało usuniętych 4636 kont
użytkowników z obiegówkami.

Wolny Dostęp:

Czasopisma
Poziom
II
przeprowadzono
selekcję
Czasopism
i Zeszytów Naukowych. Do Magazynu
Podstawowego przekazano 310 tytułów - 837
woluminów.

W Wypożyczalni Studenckiej przesunięto
księgozbiór z zakresu sygnatur: S.50000
do S.142000 (1647 mb), GiK S. (106 mb)
oraz DS Akademik (107 mb).


Poziom IIa i III – na podstawie selekcji
księgozbioru przekazano do Magazynu
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Podstawowego
2988
egzemplarzy,
a do Wypożyczalni Studenckiej 763.

oraz w dziale P – 237 rekordów),
przedrukowywania działów, przewożenia
księgozbiorów
między
piętrami
oraz porządkowania zbiorów (w nowym
układzie) na półkach.


Przeprowadzona została reklasyfikacja
działu A, Z i częściowo P. Wykonano prace
w zakresie zmiany działów w bazie (w dziale A
– 7805 rekordów, w dziale Z – 3680 rekordów

(AG, KK, MMaz)

Bibliotekarze Dziedzinowi
Podnoszenie
w katalogu

jakości

opisów

rekordów

Nowości
W III kwartale do katalogu
zostało
wprowadzonych 455 rekordów z kupna,
darów i wymiany. W poprzednim kwartale
930 rekordów. Różnica w liczbie nabytków
spowodowana była zmniejszeniem budżetu
na zakup książek w tym okresie.

Sekcja Kolekcji Dziedzinowych włączyła się
do prac związanych z podnoszeniem jakości
opisów w katalogu. W tym okresie zostało
poprawionych
około
1000
rekordów.
Prace związane były z usuwaniem dubletów
opisów, uzupełnianiem brakujących działów,
słów kluczowych i symboli UKD.

(JSiem)

Filie

Filia Narbutta

Wakacje w Filii BG PW przy ul. Narbutta
upłynęły pod znakiem wytężonej pracy
związanej m in. z organizacją wolnego
dostępu w DS. Żaczek. W czerwcu
przeprowadzono
selekcję
księgozbioru
studenckiego. Następnie zostały pomalowane
ściany w bibliotece oraz ustawione regały
(pozyskane
z
dawnej
Wypożyczalni
Krótkoterminowej w BG). Kolejnym etapem

było ustawienie książek wg układu
działowego. Wiązało się to z koniecznością
wydrukowania i oklejenia części książek
kodami
działowymi
w
związku
z
przeprowadzonymi
reklasyfikacjami.
Drukarkę DATAMAX udostępniła nam czasowo
biblioteka w DS. Babilon. Prace wykonywane
przez firmy zewnętrze zostały sfinansowane
przez Dyrekcję BG.
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W Filii przy ul. Narbutta we wrześniu
rozpoczęto wymianę okien. Zakończenie prac
zaplanowano na połowę października.
Wymiana okien w bibliotece jak również
w całym budynku Starym Technologicznym
została sfinansowana z budżetu centralnego
Politechniki Warszawskiej. Konsekwencją
wymiany
okien
była
konieczność

przeprowadzenia
biblioteki.

gruntownego

sprzątania

W lipcu biblioteka otrzymała w darze od prof.
Ireneusza Durlika zbiór książek polskich
i zagranicznych m.in. z dziedzin: inżynieria
zarządzania
i
zarządzanie
produkcją.
Interesujące nas tytuły zostały już wybrane.
Pozostałe wydawnictwa zaproponowano
pracownikom Wydziału Inżynierii Produkcji.
(AKom)

Seminaria i szkolenia

Konferencja EOIF GigaCon Summit

Na Stadionie Narodowym w dniach 27-28 lipca
2016 r. odbyła się konferencja z cyklu EOIF
GigaCon SUMMIT - Elektroniczny Obieg
Informacji w Firmie.

do
usprawnienia
i
działań
związanych
przedsiębiorstwem.

zautomatyzowania
z
zarządzaniem

Tematyka konferencji:
• Dokumenty w chmurze
• Rozwiązania mobilne
• Workflow – zarządzanie procesami
biznesowymi
• Bezpieczny druk i nowoczesna
archiwizacja dokumentów
• Masowe wydruki
• Automatyzacja obsługi faktur
• Portale korporacyjne inter/intra/extranet
• Systemy OCR/OMR
• PKI – dokument elektroniczny
• Narzędzia back-office
• Praca grupowa
• Elektroniczny podpis odręczny.

Konferencja skierowana była do szerokiego
kręgu odbiorców wykorzystujących omawiane
technologie:
obiegu
dokumentów,
przetwarzania i składowania informacji,
do osób z branż: informatycznej, bankowej,
finansowej,
ubezpieczeń,
administracji
oraz telekomunikacji i przemysłu.
Podczas
wiodących

wydarzenia
przedstawiciele
firm zaproponowali narzędzia

7

Informacje

Istotną
sprawą
były
rozmowy
z przedstawicielami firm, które prezentowały
się w trakcie konferencji. Ważna była
możliwość obejrzenia nowych skanerów

zaprezentowanych
przez
firmy
Canon, Epson i Kodak, jak również szansa
poznania
ich
w
trakcie
pracy.

(KA, JB)

Współpraca OODZ z Centrum NUKAT
rekordy objęte zostaną automatyczną
melioracją. W związku z pojawieniem się
nowych pól Centrum NUKAT organizuje cykl
szkoleń typu webinaria, które wprowadzają
pracowników Oddziału w tajniki nowego
formatu RDA, który niebawem zastąpi stary,
dobry MARC21.

Migracja do nowej wersji
Kolejna migracja bazy NUKAT do nowej wersji
Virtui 15.1 SP1 odbyła się od 4 do 16 sierpnia
tego roku. Tak długi czas zamknięcia bazy był
związany z procesem reindeksowania danych
w oprogramowaniu CHAMO.

Pierwszym elementem nowego formatu jaki
pojawił się w naszym katalogu było odejście
od tzw. zasady trzech. Polegało to
na wprowadzeniu w katalogu rezygnacji
ograniczonego
podawania
oznaczeń
odpowiedzialności
dla
wszystkich
dokumentów.

Po migracji trzeba się łączyć z bazą NUKAT
wyłącznie za pomocą nowego klienta systemu
VIRTUA. W tym celu należy odinstalować
starego klienta systemu VIRTUA (przy pomocy
pliku instalacyjnego poprzedniej wersji),
a następnie pobrać i zainstalować nowego
klienta. Oddział Informatyzacji sukcesywnie
wgrywa nową wersje Virtui. Uwaga –
po instalacji nowej wersji konieczne jest
sprawdzenie ustawienia opcji ładowania
i katalogowania w kliencie (na każdym
komputerze).

Nowe pola 3XXmają na celu ułatwienie
identyfikacji
zawartości
i
formy
opracowywanych materiałów.
Najbliższe plany
Jednodniowa konferencja pt. Standard RDA –
korzyści i problemy związane z jego
wdrożeniem.
Ogólnopolskie
spotkanie
bibliotekarzy w Centrum NUKAT BUW.
Spotkanie odbędzie się 14 października 2016 r.
w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej.
Organizatorzy chcą, razem z krajowymi
i zagranicznymi ekspertami w tej dziedzinie,
pochylić się nad problemami wdrażania
standardu RDA do katalogów bibliotecznych.
Udział w konferencji weźmie m. in.: Gordon
Dunsire, przewodniczący RDA Steering

Nowe pola w katalogu NUKAT/ALEPH
Od 17 października 2016 r. w rekordach
bibliograficznych w katalogu NUKAT i ALEPH
będą stosowane następujące nowe pola pola:
336 (typ zawartości), 337 (typ mediów)
oraz 338 (typ nośnika). Tym samym podpole
\h w polu 245 przestanie być stosowane.
Dodawanie
pól
3XX
w
rekordach
modyfikowanych wprowadzonych do NUKAT
przed 17.10. nie będzie obowiązkowe. „Stare"
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Committee i Renate Behrens z Biblioteki
Narodowej we Frankfurcie. Ze strony NUKAT
prelekcję pt. RDA w Nukacie - konieczna
zmiana czy ślepy zaułek? wygłosi Leszek
Śnieżko, od lat zajmujący się RDA.

Z ramienia Biblioteki Głównej Politechniki
Warszawskiej udział w konferencji wezmą
pracownicy Oddziału Opracowania Druków
Zwartych Małgorzata Kapica i Małgorzata
Wornbard.
(MW)

Konferencja V Wrocławskie Spotkania
15-16 września 2016 r. odbyła się
we Wrocławiu kolejna konferencja z cyklu V
Wrocławskie
spotkania
Bibliotekarzy.
W konferencji uczestniczyli bibliotekarze szkół
wyższych polskich i zagranicznych. Bibliotekę
Główną
Politechniki
Warszawskiej
reprezentowały: Mirosława LewandowskaTranda
i
Maria
Miller-Jankowska
przedstawiając referat – UCZELNIANA BAZA
WIEDZY JAKO PRZYKŁAD SYSTEMU CRIS.
Z
doświadczeń
Biblioteki
Głównej
Politechniki Warszawskiej.

przez Centrum Wiedzy i Informacji NaukowoTechnicznej
Politechniki
Wrocławskiej.
Była adresowana do szerokiego grona
bibliotekarzy polskich i zagranicznych, a także
pracowników
uczelni,
wydawców
i agregatorów, polityków, użytkowników
bibliotek i wszystkich, którzy interesują się
zagadnieniami ujętymi w następujących
grupach tematycznych: biblioteka w uczelni
i regionie, system informacji o szkolnictwie
wyższym POL-on a biblioteki, zasoby
elektroniczne bibliotek.

Piąta konferencja z cyklu Wrocławskich
Spotkań Bibliotekarzy zorganizowana została
(MLT)
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