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Akademik - otwarcie
biblioteki
13.05.1997 r. odbyło sie uroczyste otwarcie
zmodernizowanej i odremontowanej Biblioteki
DS “Akademik” przy pl.Narutowicza.
W uroczystości otwarcia wzięli udział:
Prorektor prof. dr hab. Władysław Włosiński,
z-ca Dyrektora Administracyjnego mgr inż.
Krzysztof. Bielowski, Kwestor - mgr Grażyna
Majewska, przedstawiciele Rady Mieszkańców,
Dyrekcja
Biblioteki
Głównej
oraz
przedstawiciele poszgólnych wydziałów.
W bibliotece przeprowadzono prace
remontowo-budowlane oraz wyposażono ją
w nowoczesne regały kompaktowe. Dzięki
przychylności władz Uczelni biblioteka została
skomputeryzowana, posiada dostęp do Internetu
oraz do baz danych znajdujących się
w Bibliotece
Głównej.
Studenci
mogą
przeglądać również katalog Biblioteki Głównej
i dokonywać rezerwacji wybranych książek.
Biblioteka DS “Akademik” obsługuje nie tylko
swoich mieszkańców, ale i mieszkańców
sąsiednich domów studenckich.
Sponsorem spotkania była firma MCB,
z Dyrektorem mgr Anną Kawecką oraz
Prezesem mgr inż. C.Przybyłko, którzy
dostarczyli regały.
(A.W.)

czerwiec 1997

XXX-lecie Ośrodka
w Płocku

W

dn. 14 maja 1997 r. odbyła się
uroczystość z okazji XXX-lecia Ośrodka
Naukowo-Dydaktycznego
Politechniki
War-szawskiej w Płocku. Program uroczystości
obejmował
przemówienie
J.M.Rektora
Politechniki Warszawskiej prof. nzw. dr hab.
Jerzy Woźnicki, przemówienia gości, wręczenie
odznaczeń oraz koncert galowy Zespołu Tańca
Ludowego “Masovia”. Historię Ośrodka oraz
bieżącą pracę dydaktyczną i badania naukowe
przedstawił w swoim przemówieniu Prorektor
Politechniki
Warszawskiej
ds.
Ośrodka
Naukowo-Dydaktycznego w Płocku prof. nzw.
dr hab. Jacek Kubissa. Bibliotekę Główną
reprezentowali z-ca dyrektora mgr Anna
Wojciechowska
i
kierownik
Oddziału
Magazynów i Udostępniania Zbiorów mgr Jan
Zaleski, którzy również w tym dniu zwiedzili
Bibliotekę Ośrodka - Filię Biblioteki Głównej.
(A.W.)

po Targach Książki
42
Międzynarodowe
Targi
Książki
w Warszawie odbywały się w dniach 15-19
maja 1997 r. Organizatorem Targów, jak co
roku, była ARS Polona i Polska Izba Książki.
Pracownicy
Oddziału
Gromadzenia
Książek i Zbiorów Specjalnych Biblioteki
Głównej z uwagi na mnogość i zróżnicowanie
tematyki
odwiedzili
Targi
kilkakrotnie.
Przeprowadzone
zostały
rozmowy
z
przedstawicielami firm zagranicznych (Prentice
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Hall,
McGraw-Hill,
Springer-Verlag,
Lange&Springer) i polskich (IPS, ABE,
Gebethner & S-ka). Efektem naszego pobytu na
Targach były zakupy (po konsultacji
merytorycznej lub na wniosek instytutów bądź
wydziałów) 142 książki na łączną kwotę ok.
49 975 zł.
Z uwagi na najkorzystniejsze warunki
finansowe zamówienia zostały złożone w IPSie
(International Publishing Service).
(A.C.)

EBSCO

W

dniu 20 maja br. odbyło się spotkanie
z przedstawicielami firmy EBSCO.
Firmę reprezentowały panie Teresa
Górecka i Annemieke Meijer, natomiast
Bibliotekę Główną pani Anna Wojciechowska
z-ca Dyrektora Biblioteki Głównej PW oraz
Anna Tonakiewicz - kierownik Ośrodka
Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
W czasie spotkania omówiono m.in.
wykorzystanie systemu EBSCOhost, który
firma udostępniła naszej bibliotece nieodpłatnie
na kilka miesięcy w ramach promocji.
Przedstawiono zalety i wady tego systemu
a także zapoznano przedstawicieli firmy
z oczekiwaniami
naszych
użytkowników,
w zakresie udostępnianych w tym systemie baz.
Pani Annemieke Meijer zaprezentowała
demonstracyjną wersją nowego systemu EBSCOnet, który jest przygotowywany w taki
sposób, żeby zaspokoić potrzeby bibliotek
naukowych, także o profilu technicznym.
EBSCOnet będzie umożliwiał dostęp do
kilkunastu
tysięcy
tytułów
czasopism
naukowych na poziomie opisu źródła, abstraktu
i spisu treści. W tym systemie dostępne będą
czasopisma elektroniczne, możliwe będzie także
zamawianie kserokopii pojedynczych artykułów
z czasopism z ich nieograniczoną retrospekcją.
(A.T.)

SIMR - spotkanie

z biblioteką

W

dn. 21.05. br. na zaproszenie dziekana
Wydziału Samochodów i Maszyn
Roboczych prof. nzw. dr hab.
Włodzimierza Kurnika dyrektor Biblioteki
Głównej mgr Elżbieta Dudzińska referowała na
posiedzeniu Rady Wydziału stan i podstawowe
kierunki działania Biblioteki Głównej i bibliotek
systemu
biblioteczno-informacyjnego
Politechniki Warszawskiej na podstawie danych
z 1996 r. Referentka przyjęła następujący
schemat wypowiedzi, ilustrując ją informacjami
na foliogramach:
1. podstawy prawne
2. główne
kierunki działalności systemu
biblioteczno-informacyjnego
3. zbiory w 1996 r.
4. użytkownicy
5. udostępnianie
6. usługi informacyjne
Spotkania tego typu z przedstawicielami
Wydziału mają ogromne znaczenie we
wspólnym wypracowywaniu właściwej drogi
rozwoju bibliotek systemu bibliotecznoinformacyjnego, pozwalają zwrócić uwagę na
najważniejsze potrzeby użytkowników i zasady
polityki
bibliotecznej,
uwzględniającej
uwarunkowania
ekonomiczne.
Dyrektor
Biblioteki Głównej jeszcze raz wyraża tą drogą
serdeczne podziękowania za umożliwienie
przedstawienia podstawowych założeń polityki
bibliotecznej i ożywioną dyskusję, świadczącą
o zaangażowaniu i trosce Pana Dziekana
i Wysokiej Rady.
Dyrekcja Biblioteki Głównej uznałaby za
zaszczyt, gdyby Rady Naukowe innych
wydziałów wyraziły podobne zainteresowanie
i chęć współpracy.
(E.D.)
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Dar prof. Ciesielskiego

U

przejmie
informujemy,
że
zbiory
Biblioteki Głównej wzbogaciły się o dar
prof. Romana Ciesielskiego, przekazany
przez J.M.Rektora Politechniki Warszawskiej
prof. nzw. dr hab. Jerzego Woźnickiego na
posiedzeniu Senatu w dn. 28.05.br. Jest to
książka “Polska na wirażu dziejów. Odpowiedź
krakowskich uczonych na przemówienie Jana
Pawła II do rektorów uczelni akademickich
w Polsce.” Materiały kolokwium. Pod red.
R.Ciesielskiego i Agaty Schönborn. wydana w
celu upamiętnienia wizyty rektorów polskich
wyższych szkół akademickich u Ojca Świętego
Jana Pawła II w Watykanie w dniu 21 marca
1996 r.
Pozwalamy sobie zwrócić uwagę na
wypowiedź prof. R.Ciesielskiego nt: “Rozwój
techniki i technologii a religia i życie
chrześcijańskie”, której tekst udostępniamy na
tablicy informacyjnej Biblioteki Głównej.
Książka dostępna jest w gabinecie
Dyrektora.
(E.D.)

Spotkanie z firmą
Minerwa

W

dniu 3 czerwca 1997 r. miało miejsce
spotkanie dyrekcji Biblioteki Głównej
Politechniki
Warszawskiej
z
przedstawicielami firmy Minerwa z Wiednia.
Firmę reprezentował pan Werner Sima,
kierownik sprzedaży oraz pani Krystyna Heger,
przedstawicielka działu czasopism. Minerwa
jest firmą zajmującą się dostawą książek,
czasopism oraz baz danych.
Warunki zakupu w tej firmie są podobne
jak u innych dostawców z tą jednak różnicą, że
rabat lub ewentualna marża handlowa są
każdorazowo wynikiem negocjacji pomiędzy
firmą a wydawcami. Z tego co deklarowali
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przedstawiciele firmy wynikało jednak, że ceny
kupowanych
u
nich
wydawnictw
są
zdecydowanie atrakcyjne i konkurencyjne,
a zamówienia realizowane sprawnie.
Firma Minerwa nie jest firmą dużą
(w dziale czasopism zatrudnia 5 pracowników,
w dziale książek - 11 osób), co zdaniem
kierownictwa firmy stanowi o jej atrakcyjności
i partnerskim podejściu do klienta.
Podajemy dane umożliwiające kontakt z tą
firmą:
Krystyna Heger, Werner Sima
A-1201 Wien, Sachsenplatz 4-6, P.O. Box 88
tel.: (00-43-1) 330-24-33/111
fax: (00-43-1) 330-24-39
(A.C.)

Dantek - Library
12 czerwca w Czytelni Informacyjnej Biblioteki
Głównej odbył się pokaz projektu nowego
systemu bibliotecznego poznańskiej firmy
DANTEK.
Spotkanie poprowadził dr Grzegorz
Płoszajski - z-ca Dyrektora Biblioteki Głównej,
a uczestniczyli
w
nim
zainteresowani
kierownicy bibliotek wydziałowych oraz
pracownicy Biblioteki Głównej.
Przedstawiciele
firmy
szczegółowo
omówili nowy produkt “Dantek Library” narzędzie zarządzające biblioteką dla Microsoft
Windows NT & 95. System został
zaprojektowany tak, aby mógł pracować
w bibliotece każdego typu tj.: narodowej,
naukowej, publicznej.
Zaprezentowany projekt nowego systemu
bibliotecznego wydaje się być interesujący,
jednak nie jest to jeszcze produkt ukończony, co
uniemożliwia dokonanie obiektywnej oceny
jego przydatności w naszej bibliotece.
Przedstawiciele
Danteku
zapewnili
uczestników pokazu, iż po zakończeniu prac
nad systemem dokonają jego ponownej
prezentacji w sieci on-line w naszej bibliotece.
(A.T.)
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Biblioteka na GiKu

W

dniu 23.06.br. odbyło się uroczyste
otwarcie po remoncie i odnowieniu
Biblioteki
Wydziału
Geodezji
i
Kartografii. W uroczystości, którą otworzył Pan
Dziekan prof. dr hab Piotr Skłodowski,
uczestniczyła Rada Wydziału i zaproszeni
goście, m.in. dyrektor Biblioteki Głównej
mgr Elżbieta Dudzińska. Spotkanie przeszło
w bardzo miłej, serdecznej atmosferze. Tego
rodzaju spotkania pozwalają na nawiązanie
współpracy oraz przedstawienie informacji i
problemów w sposób bezpośredni. Należy
gratulować Panu Dziekanowi i kierownikowi
biblioteki
Pani
Bożenie
Baraśkiewicz
stworzenia mimo problemów finansowych
biblioteki, w której można będzie pracować w
znacznie lepszych warunkach.
(E.D.)

Czasopisma elektroniczne

J

uż od wielu miesięcy trwają przygotowania ze
strony dużych zachodnich firm dostawczych
w zakresie
udostępniania
czasopism
elektronicznych w Internecie.
Dostępne systemy są obecnie prezentowane
w wersji demonstracyjnej i umożliwiają na razie
przegląd niewielkiej liczby tytułów czasopism
z różnych dziedzin nauki.
Firma Swets und Zeitlinger przygotowała
system SWETSnet w którym jak na razie
udostęnia 50 tytułów czasopism , z czego w 30
tytułach możliwe jest uzyskanie dokładnego
opisu źródła, abstraktu oraz dostęp do spisu
treści bieżącego numeru (zeszytu) czasopisma.
W pozostałych 20 tytułach można obejrzeć
tylko opis źródła i spis treści zeszytu w którym
mieści się artykuł.
System SWETSnet można testować pod
adresem:
1. http://www.swetsnet.com
2. http://www.swetsnet.nl
Hasło wejściowe brzmi: UID : Swets.trial

password: rose
Można także skorzystać z propozycji firmy
Lange und Springer, która przygotowała
podobny system LINK.
W systemie LINK dostępnych jest obecnie
191 tytułów czasopism z różnych dziedzin
nauki. We wszyskich demonstrowanych
tytułach można uzyskać opis źródła, abstrakt
i dostęp do spisów treści pod adresem:
http://link.springer.de
Hasło wejściowe nie jest potrzebne.
Zapraszamy do testowania udostępnionych
systemów i prosimy o uwagi i spostrzeżenia na
ten temat.
(A.T.)

EBSCO - zaproszenie

na spotkanie

F

irma EBSCO zaprasza na prezentację
swojej oferty, która odbędzie się w dniu
1 lipca 1997 r. o godz. 1000 w Bibliotece
Państwowego
Instytutu
Geologicznego
w Warszawie,
ul.Rakowiecka
4
(róg
Wiśniowej). Przewidywany czas spotkania - ok.
3 godz. Program:
• ogólna informacja na temat firmy EBSCO
Information Services
• najnowsze
metody
zarządzania
czasopismami
• rola mediów w zarządzaniu informacją
(prezentacja, dyskusja, warsztaty).
Serdecznie zapraszamy w imieniu firmy
EBSCO do wzięcia udziału w tym spotkaniu.

Rada Biblioteczna
19 czerwca br. odbyło się drugie
posiedzenie Rady Bibliotecznej w obecnej
kadencji. Uczestniczyło w nim 20 osób.
Posiedzenie prowadził przewodniczący - prof.
dr hab. Andrzej Makowski.
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Przyjęto następujący porządek obrad:
• Otwarcie posiedzenia
• Przyjęcie
protokołu
z
poprzedniego
posiedzenia Rady w dniu 19 grudnia 1996 r.
• Wybór p.o. zastępcy sekretarza Rady
• Sprawozdanie z działalności systemu
informacyjno-bibliotecznego
Politechniki
Warszawskiej za rok 1996 - referowała
dyrektor Biblioteki Głównej mgr Elżbieta
Dudzińska
• Sprawa zniesienia bibliotek instytutowych na
Wydziale Elektrycznym w instytutach:
Maszyn Elektrycznych i Elektroenergetycznym - referowała z-ca dyr. BG PW mgr
Anna Wojciechowska
• Sprawy personalne - referowała mgr Elżbieta
Dudzińska
• Informacje Dyrektora Biblioteki Głównej
• Sprawy różne i wolne wnioski
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej
i systemu biblioteczno-informacyjnego omówiła
i zobrazowała foliami z danymi statystycznymi
dyrektor Biblioteki Głównej mgr Elżbieta
Dudzińska. Po dyskusji sprawozdanie zostało
przyjęte jednomyślnie przez członków Rady
Bibliotecznej.
W związku ze złożeniem sprawozdania
z działalności
systemu
bibliotecznoinformacyjnego za r.1996 na posiedzeniu Rady
Bibliotecznej dyrekcja Biblioteki Głównej
dziękuje serdecznie wszystkim pracownikom
bibliotek, członkom Rady Bibliotecznej
i wszystkim, którzy nie szczędzili trudu,
włączając się z zaangażowaniem i odpowiedzialnością
w
wykonywanie
zadań,
postawionych przed bibliotekami Politechniki
Warszawskiej.
Jednocześnie
informuję,
że
tekst
sprawozdania został przekazany członkom Rady
Bibliotecznej i będzie w najbliższym czasie
przesłany wszystkim bibliotekom systemu
biblioteczno-informacyjnego.
Rada
Biblioteczna
pozytywnie
zaopiniowała wniosek o awansowanie mgr
Iwony Socik na stanowisko kustosza.

Pamięci Pani Grażyny

W

dniu 27.06. - w imieniny Władysława mieliśmy zwyczaj za Jej życia składać
życzenia imieninowe śp. mgr inż. Pani
Władysławie Grażynie Lipińskiej - niezwykłej
postaci, zasłużonej dla Ojczyzny i naszej
biblioteki. Po śmierci spotykaliśmy się przy
grobie modląc się wspólnie i składając kwiaty.
Brak czasu nie pozwolił dyrekcji na dowód
pamięci w tym dniu. Jednak pamięć o Niej żyje
w naszych sercach i obecność duchowa
towarzyszy nam w codziennej działalności.
Oddajmy cześć pamięci Pani Grażyny,
włączając się we wspólną modlitwę w Jej
intencji.
(E.D.)

Informacje dla bibliotekarzy

Literatura fachowa

D

yrekcja
zachęca
bibliotekarzy
do
zapoznania się z nowym wydawnictwem
Biblioteki
Głównej
Uniwersytetu
Opolskiego (dawniej WSP) w Opolu, Rocznik
1994 - R.III 1996. Polecamy m.in. artykuły:
• Borowska M.: Aktualny stan prawodawstwa
bibliotek naukowych (wybrane zagadnienia)
i potrzeba uregulowań prawnych.
• Czerwińska E.: OCLC - największa
komputerowa biblioteka.
Polecamy
również
ciekawe
publikacje
zamieszczone
w
nr
40
Biuletynu
Informacyjnego Pracowników AGH z dn.
30.04.1997 r., m.in.:
• Biblioteka od środka
• Chadaj Anna, Szaflarska Ewa: Nowe bazy
komputerowe w Bibliotece Głównej AGH.

6
Ukazała się w ostatnich dniach oczekiwana
przez bibliotekarzy kolejna publikacja w serii
“Propozycje i Materiały” pt.: Katalogowanie
książek i wydawnictw ciągłych w formacie
USMARC. Poradnik. Książkę opracowały:
J.Kosek, E.Burakowska-Niezgoda, A.Paluszkiewicz, M.Lenartowicz.

Studia międzynarodowe

P

ocztą elektroniczną otrzymaliśmy informację
z AIBIBLa, dotyczącą studiów międzynarodowych, której fragmenty pozwalamy
sobie zacytować:
“Miło mi zakomunikować Państwu, że po
długim okresie prac związanych z utworzeniem
międzynarodowych studiów dla bibliotekarzy,
pracowników
informacji
i
nauczycieli
nauczających bibliotekoznawstwa i informacji
naukowej, jesteśmy gotowi do przyjęcia
pierwszych studentów, którzy kształcić się będą w
systemie nauczania na odległość z kilkoma
sesjami stacjonarnymi w Toruniu.
Zaczynamy studia 19 października tego roku
od 2-tygodniowego zgrupowania. Na otwarcie
staram się przygotować sporo interesujących
wykładów, do wygłoszenia których staram się
obecnie nakłonić wiele bardzo znanych osób.
Po długich dyskusjach studia te zwą się:
International Centre for Information Management,
Systems and Services (ICIMSS); po polsku krócej
- Międzynarodowego Centrum Zarządzania
Informacją.
… Nauczanie odbywać się będzie w języku
angielskim, co też jest dodatkową atrakcją.
Mniej atrakcyjne są przewidywane opłaty.
W tym roku, za program, który uważamy za
polotażowy, ustanowiliśmy opłaty na 3.000$.
W przyszłym roku czesne planowane jest na
5.000$.
… Osoby zainteresowane studiami poważnie
mogą zgłaszać się po materiały do pani Dominiki
Czyżak, adres: D.Czyżak@bu.uni.torun.pl.
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Dla wszystkich zainteresowanych, ale mniej
aktywnie przygotowana zostanie wkrótce
informacja w języku polskim, którą zamieszczę
w 9 numerze “Bibliotekarza”.
Maria Śliwińska”

Wakacje
W związku z rozpoczynającym się
okresem urlopowym dyrekcja życzy
wszystkim pracownikom Biblioteki
Głównej
i
bibliotek
systemu
biblioteczno-informacyjnego
udanych
wakacji,
zdrowia,
słonecznych dni, regeneracji sił
i powrotu z urlopu z zapałem do
wykonywania nowych zadań.

Chyba coś drgnęło w pogodzie. Odpukajmy,
żeby nie zapeszyć …

