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Zapraszamy do nowych pomieszczeń
Umiejscowienie zbiorów w Bibliotece Głównej w zależności od ich rodzaju:
sygnatury
A, B, C, D, R, W, V, Z

Książki

S, IS, IIS, IIIS

Czasopisma

J
K

Normy
(i katalog norm)
Mikrofisze

PN, BN, PN-ISO,
PN-IEC, PN-EN
Mfz, Mk

Bazy danych

CD-ROM

oddział, w którym jest dostępny
Wypożyczalnia dla Pracowników
parter, pok. 69
Magazyn z wolnym dostępem do zbiorów Antresola
III piętro, pok. 243
Czytelnia Ogólna,
IV piętro, pok. 336
Wypożyczalnia Studencka
parter, pok. 71
Wypożyczalnia Studencka z wolnym dostępem
parter, pok. 71a
Czytelnia Czasopism
II piętro, pok. 242
Magazyn z wolnym dostępem do zbiorów Antresola
III piętro, pok. 243
Ośrodek Informacji Naukowej
I piętro , pok. 161 B i C
Czytelnia Czasopism
II piętro, pok. 242
Ośrodek Informacji Naukowej
I piętro , pok. 161 B i C

Agendy usługowe Biblioteki Głównej:
oddział

usługi

godziny pracy

Gmach Główny

wypożyczanie książek
znajdujących się w magazynie
podstawowym

8-16 pn.-pt.;
sob. - nieczynna

p. 69

sprowadzanie dokumentów z
bibliotek krajowych i
zagranicznych

11-16 pn.-pt.;
sob. - nieczynna

p. 69

PARTER
Wypożyczalnia dla
Pracowników
wypnauk@bg.pw.edu.pl

Wypożyczalnia
Międzybiblioteczna (dla
pracowników PW
dyplomantów i
doktorantów)
wypmb@bg.pw.edu.pl
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wypożyczanie książek,
znajdujących się w magazynie
studenckim
wypożyczenia
Wypożyczalnia Studencka z
krótkoterminowe
wolnym dostępem do
zbiorów
wykonywanie odbitek
Pracownia Reprograficzna
kserobg@bg.pw.edu.pl
kserograficznych ze zbiorów
bibliotecznych (także z
mikrofisz)
Wypożyczalnia Studencka

9 - 18 pn.-pt.
9 - 15 sob.

p. 71

11-16 pn.-pt.;
sob. - nieczynna

p. 71 a

8-18 pn.-pt.;
sob. - nieczynna

p. 74

8 - 18 pn.-pt.
9 - 14 sob.

p. 161 B i C

8-16 pn.-pt.;
sob. - nieczynna

p. 161 C

8 - 18 pn.-pt.
9 - 14 sob.

p. 162 A

8-19 pn.-pt.;
9-14 sob.

p. 242

8-15 pn.-pt.;
sob. - nieczynne

p. 244

8-19 pn.-pt.;
9-14 sob.

p. 243

8-19 pn.-pt.
9-14 sob.

p. 336

I PIĘTRO
Ośrodek Informacji
Naukowej
oin@bg.pw.edu.pl

udzielanie informacji
katalogowych i
bibliograficznych;
obsługa baz danych w tym baz
na CD-ROM

Scientific and Technical
Information Network - STN dostęp on-line do światowych
baz danych
International
stn@bg.pw.edu.pl

Katalog

katalog komputerowy
katalogi tradycyjne:
- alfabetyczny
- rzeczowy wg. klasyfikacji
dziesiętnej UKD
- alfabetyczny zbiorów
bibliotek systemu
biblioteczno-informacyjnego
II PIĘTRO

Czytelnia Czasopism
oddzczas@bg.pw.edu.pl

Muzeum Politechniki
Warszawskiej

udostępnianie na miejscu
czasopism z 2 ostatnich lat
oraz roczników znajdujących
się w magazynie
prowadzenie działalności
związanej z historią Uczelni
III PIĘTRO

Magazyn z wolnym
dostępem do zbiorów Antresola

udostępnianie książek
prezencyjnie, wypożyczanie
na zewnątrz, w tym
krótkoterminowe dla książek
najnowszych
IV PIĘTRO

Czytelnia Ogólna

udostępnianie na miejscu
książek i czasopism,
znajdujących się w
księgozbiorze podręcznym i
magazynie naukowym
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Otwarcie biblioteki
Wystąpienie Dyrektora mgr Elżbiety Dudzińskiej
podczas otwarcia nowych pomieszczeń
Biblioteki Głównej w dniu 28.09.1999r.
Biblioteka, której dziś nowe pomieszczenia
uroczyście oddajemy, jest warsztatem naukowym
i edukacyjnym dla całej społeczności akademickiej naszej
Uczelni, ale jednocześnie, jako I Centralna Biblioteka
Techniczna służy wszystkim, zainteresowanym techniką
i naukami podstawowymi.
Rozbudowa Gmachu Głównego na potrzeby
Biblioteki Głównej, umożliwi korzystanie z ogromnego
potencjału naukowego, jaki tkwi w naszych zbiorach oraz
ułatwi dostęp do światowych i krajowych źródeł
informacji. W rozbudowanej Bibliotece Głównej
położono nacisk na stworzenie godziwych warunków
pracy naukowej i studiów. Powierzchnia użytkowa
oddanych w chwili obecnej pomieszczeń wynosi 4008 m2
a w niedługim czasie, po ostatecznym zakończeniu
remontu cała powierzchnia magazynu będzie wynosiła
4800 m2 i obejmie przede wszystkim obszerne czytelnie
wyposażone w system sygnalizacyjny, wspomagający
realizację zamówień ze swobodnym dostępem do ok. 40
tys. zbiorów, z możliwością wykonywania odbitek na
miejscu za pomocą samoobsługowych kserografów.
Użytkownicy mają możliwość korzystania ze
zbiorów ustawionych rzeczowo w wolnym dostępie na
trzech kondygnacjach. Oprócz czytelni można korzystać
z wydzielonych stanowisk do pracy indywidualnej oraz
pokojów do pracy zespołowej. W czytelniach zapewnimy
300 miejsc dla użytkowników z dostępem do katalogów
komputerowych, Internetu, światowych i krajowych baz
danych.
Drugim podstawowym zadaniem, jakie postawiono
realizując rozbudowę Gmachu Głównego na potrzeby
Biblioteki Głównej, było zapewnienie właściwych
warunków
zasobom.
Należy
przypomnieć,
że
w większości były one przechowywane w warunkach
urągającym wszelkim zasadom ochrony zbiorów
i przepisów bezpieczeństwa. Oddane i rozbudowane
magazyny pozwolą dzięki zastosowaniu nowoczesnych
regałów kompaktowych lub wolnostojących na właściwe
przechowywanie zbiorów oraz usprawnienie ich
udostępniania, co ma tym istotniejsze znaczenie, że
zbiory Biblioteki Głównej wchodzą zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z 1998 r. w
skład Narodowego Zasobu Bibliotecznego.
Pomocą w realizacji zamówień są dwa systemy
wind, a przede wszystkim zainstalowanie w magazynach
komputerów i intercomu.
Jest to stan na dziś.
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Rozwój technologii i potrzeby użytkowników
stawiają nas przed koniecznością dalszej modernizacji. W
ciągu najbliższych miesięcy wdrożymy w Bibliotece
Głównej zintegrowany system komputerowy Aleph, który
pozwoli na dalsze usprawnienie usług. System ten
w przyszłości powinien objąć filie i pozostałe biblioteki
specjalistyczne.
Oddanie nowych pomieszczeń Biblioteki Głównej
stało się możliwe, po kilkudziesięciu latach oczekiwań
użytkowników i zmagań bibliotekarzy, dzięki tym,
którym pozwolę sobie dziś najgoręcej podziękować:
- Byłemu Rektorowi Prof. Markowi Dietrichowi, który
wraz z Senatem i ówczesnymi władzami Uczelni
podjął decyzję o rozpoczęciu inwestycji pod nazwą:
Rozbudowa Gmachu Głównego na potrzeby
Biblioteki Głównej i dzięki któremu, mimo wielu
trudności, budowę prowadzono
- JM Rektorowi Prof. Jerzemu Woźnickiemu
i obecnym Władzom Uczelni za kontynuację
inwestycji, troskę o wyposażenie Biblioteki Głównej
i jej modernizację
- Sponsorom, dzięki którym można było rozpocząć
i prowadzić inwestycję, a więc Ministerstwu
Edukacji Narodowej, Komitetowi Badań Naukowych
i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
- Tym, bez których myśli twórczej inwestycja nie
mogłaby być prowadzona, czyli pp. Czajkowskim
i Prof.
Kuczy
Kuczyńskiemu
oraz
ich
współpracownikom
- Prorektorowi
poprzedniej
kadencji
Prof.
Władysławowi
Włosińskiemu,
który
otaczał
Bibliotekę serdeczną opieką i wspomagał finansowo
- Realizatorom inwestycji z prezesem firmy PIA
Piasecki inż. Wojciechem Krysińskim, którzy podjęli
się wykonawstwa mimo złożonych warunków
i trudności
- Radzie Bibliotecznej i wszystkim pracownikom
Uczelni, którzy rozumiejąc potrzebę rozbudowy
Biblioteki Głównej, jako tworzenia wspólnego dobra
o niewymiernych korzyściach, pomagali w realizacji
inwestycji, zwłaszcza tym, którzy rezygnowali
z dotychczas zajmowanych pomieszczeń w Gmachu
Głównym, aby umożliwić realizację projektu
- Wszystkim użytkownikom Biblioteki Głównej,
którzy cierpliwie znosili uciążliwości, związane
z okresowym brakiem dostępu do zbiorów czy
wstrzymaniem niektórych usług bibliotecznych
- Przede wszystkim studentom, czyli głównym
użytkownikom Biblioteki, tym, którzy jak historia
Uczelni pokazuje, od początku dbali o powiększenie
zasobów, czy to poprzez Bratnią Pomoc, czy koła
naukowe zwłaszcza skupieni w Samorządzie
Studentów, wspierali wszystkie działania Biblioteki,
mające na celu modernizację jej działalności
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Niech mi na końcu wolno będzie podziękować moim
najbliższym współpracownikom, Dyrekcji i całemu
personelowi Biblioteki Głównej, który przez
wszystkie lata budowy wykazywał ogromny zapał,
ofiarność i poświęcenie, zdając sobie sprawę, że
uczestniczyliśmy w wielkim dziele tworzenia
biblioteki nowoczesnej, na miarę europejską.

Infobazy'99

W

dniach 30.08-01.09 199 r. odbyła się druga
konferencja naukowa Infobazy’99. Bazy danych
dla nauki (http://infobazy99.gda.pl/) pod patronatem
Komitetu Badań Naukowych.
Organizatorami konferencji były: Politechnika Gdańska,
gdzie odbywały się obrady, Instytut Oceanologii Polskiej
Akademii
Nauk
oraz
Centrum
Informatyczne
Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej.
Otwarcie konferencji uświetnił swoim wystąpieniem
Rektor Politechniki Gdańskiej prof. Aleksander
Kołodziejczyk. Odbyła się także demonstracja krajowego
informatora o naukowych bazach danych INFOBAZA
oraz dyskusja okrągłego stołu „Problemy tworzenia
naukowych baz danych”, której przewodniczył Antoni
Nowakowski.

Kserografy na karty

U

przejmie informujemy, że Biblioteka Główna
zaspokajając liczne postulaty pracowników
naukowych
wprowadziła
system
kart
magnetycznych w dostępnych dla użytkowników
kserografach.
Kserografy z czytnikami kart magnetycznych
zainstalowane są w:
- Wypożyczalni dla Pracowników (parter pok. 69)
- Czytelni Czasopism (II piętro)
- Czytelni Ogólnej (III piętro)
Automaty do zakupu kart magnetycznych oraz ich
ładowania znajdują się w:
- Wypożyczalni Studenckiej (parter, pok. 71)
- Czytelni Czasopism (II piętro)
Istnieje możliwość zakupienia kart magnetycznych
dla pracowników naukowych jednostek organizacyjnych
Politechniki.
W celu zakupienia kart prosimy o pisemne
zamówienie, podpisane przez dyrektora oraz księgową,
w którym będzie podana ilość kart i liczba odbitek na
karcie (np.: 10 kart po 100 odbitek). Obecnie 1 odbitka
kosztuje 16 gr. netto.
Zamówienia prosimy kierować do Administracji
Biblioteki Głównej, pok. 15b w Gmachu Głównym.
(S.P.)

STN

Odbyło się 8 sesji. Referaty podzielono na grupy
tematyczne:
− bazy artystyczne
− bazy biblioteczne
− bazy gospodarcze
− bazy informacyjne
− bazy medyczne
− bazy narzędziowe
− bazy przyrodnicze
− bazy techniczne
Biblioteka Główna przedstawiła referat Baza
danych "Informacje o planowanych konferencjach
organizowanych w kraju przez środowiska naukowe",
których autorami byli Wicedyrektor dr inż. Grzegorz
Płoszajski, mgr Grażyna Kiwała i mgr Agata Wietecha.
Recenzowane i zaakceptowane przez Radę
Programową Konferencji referaty zostały wydane
w postaci książki stanowiącej materiał konferencji.
(agaw)

U

waga dla wszystkich korzystających z STN
International - Scientific and Technical
Information Network:
serwis od października 1999 został przeniesiony do
Ośrodka Informacji Naukowej - Gmach Główny
Politechniki, pok. 161 B. Zmienił się również adres
e-mail: stn@bg.pw.edu.pl

Nowe formy udostępniania
zbiorów

W

nowo udostępnionej części Biblioteki Głównej
zastosowano nowoczesne formy korzystania ze
zbiorów, umożliwiając tym samym bezpośredni
kontakt
użytkownika z księgozbiorem:
Magazyn z wolnym dostępem do zbiorów - III piętro
p. 243
znajdują się tutaj książki z ostatnich lat ułożone
w układzie rzeczowym. Będzie je można przeglądać na
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miejscu lub wypożyczać do domu. Ostatnie nabytki
Biblioteki Głównej przez pewien czas będą udostępnione
tylko prezencyjnie.
(wyciąg z Regulaminu dotyczący Antresoli)
V. ZASADY KORZYSTANIA Z KSIĘGOZBIORU
UDOSTĘPNIANEGO W MAGAZYNIE Z WOLNYM
DOSTĘPEM DO ZBIORÓW (ANTRESOLA)
§ 10
1. Ze zbiorów umieszczonych w magazynie z wolnym
dostępem można korzystać na miejscu lub
wypożyczać po miesiącu od ustawienia na półce.
2. Z wypożyczeń mogą korzystać tylko pracownicy,
dyplomanci i doktoranci Politechniki Warszawskiej
3. Zbiory wypożyczane są na okres do dwóch tygodni
(nowe nabytki).
1.

2.
3.

§ 11
W przypadku przekroczenia terminu zwrotu
Biblioteka pobiera (po uprzednim pisemnym
przypomnieniu) opłatę pieniężną za każdy dzień
zwłoki.
Wysokość opłaty za zwłokę oraz zasady jej
pobierania określa dyrektor Biblioteki za zgodą
Prorektora ds. Nauki.
Wszyscy użytkownicy nieprzestrzegający terminów
zwrotu wypożyczonych dokumentów nie mogą
korzystać z następnych wypożyczeń do czasu
uregulowania swoich zobowiązań wobec Biblioteki.

Wypożyczalnia Studencka z wolnym dostępem do
zbiorów. Wypożyczenia krótkoterminowe - Parter
p. 71a
tą forma udostępniania objęto część księgozbioru
dydaktycznego. Są to podręczniki i skrypty nabyte
w ostatnim
okresie
oraz
zbiory
aktywnie
wykorzystywane. Ta część Wypożyczalni Studenckiej
działa już w nowych warunkach od kilku miesięcy i
cieszy się dużym powodzeniem.
(wyciąg z Regulaminu dotyczący Wypożyczalni
Studenckiej z wolnym dostępem do zbiorów)
IV. ZASADY WYPOŻYCZEŃ
KRÓTKOTERMINOWYCH Z KSIĘGOZBIORU
UDOSTĘPNIANEGO W WOLNYM DOSTĘPIE DO
ZBIORÓW W WYPOŻYCZALNI STUDENCKIEJ
1.
2.

3.

§ 9.
Wypożyczanie krótkoterminowe możliwe jest
z księgozbioru studenckiego, znajdującego się
w wolnym dostępie
Do korzystania z wypożyczeń krótkoterminowych
uprawnieni są studenci wszystkich rodzajów studiów
oraz doktoranci Politechniki Warszawskiej po
okazaniu karty bibliotecznej.
Liczba książek wypożyczonych w tym trybie nie
może przekroczyć 2 egzemplarzy i mieści się ona

4.
5.
6.

w limicie przypisanym dla każdej kategorii
czytelników (zgodnie z § 8).
Możliwe jest wypożyczenie książek na okres do
7 dni.
W przypadku przekroczenia terminu zwrotu system
komputerowy zakłada blokadę na korzystanie
z Wypożyczalni Studenckiej.
Przy
wypożyczaniu
krótkoterminowym
w Wypożyczalni Studenckiej z wolnym dostępem do
zbiorów nie stosuje się przedłużania wypożyczonych
książek.

Kserograf w Filii Biblioteki
Głównej

Z

przyjemnością informujemy o wyposażeniu naszej
filii - Biblioteki Wydziału Chemicznego w
kserograf, na którym pracownicy Biblioteki będą
mogli
udostępniać
zbiory
w postaci
odbitek
kserograficznych.

Zaproszenie na spotkanie

Z

apraszamy
wszystkich
zainteresowanych
bibliotekarzy
systemu
bibliotecznoinformacyjnego
Politechniki
Warszawskiej
na
spotkanie w Bibliotece Głównej.
Spotkanie odbędzie się 3 listopada (środa) o godz.
815 w Ośrodku Informacji Naukowej, Gmach Główny
Politechniki, sala 161 b, I piętro.
Będzie to okazja do poznania nowych pomieszczeń
Biblioteki Głównej oraz uzyskania informacji na temat
wszelkich zmian wprowadzonych w ostatnim okresie
w Bibliotece Głównej (m.in.: magazyn z wolnym
dostępem). Można też będzie uzyskać informacje na
temat baz danych na dyskach optycznych i baz
sieciowych, systemów informacyjnych i wykorzystaniu
Internetu w pracy informacyjnej z użytkownikiem
informacji elektronicznej.

(A.T.)
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Nagrody

Z

-

-

satysfakcją informujemy, że Nagrodę JM Rektora
za rok 1998 otrzymały:
mgr Anna Wojciechowska - Zastępca dyrektora ds.
Książnicy
mgr Mirosława Denis - kierownik Filii Biblioteki
Głównej przy ul. Narbutta
mgr Anna Ostrowska - kierownik Filii Biblioteki
Głównej
Ośrodka
Naukowo-Dydaktycznego
w Płocku

W dniu 11.10.br. odznaczenia otrzymały:
- mgr Alicja Cisak - Brązowy Krzyż Zasługi
- mgr Danuta Łomża - Srebrny Krzyż Zasługi
- mgr Anna Tonakiewicz - Srebrny Krzyż Zasługi
Gratulujemy nagrodzonym i odznaczonym.
(E.D.)

Springer - czasopisma
elektroniczne

I

nformujemy
wszystkich
zainteresowanych
użytkowników, wkrótce zostanie uruchomione na
naszej stronie domowej połączenie do bazy czasopism
elektronicznych wydawnictwa Springer. Baza ta
umożliwi przeglądanie i ściąganie pełnych tekstów
artykułów z 407 tytułów czasopism. Szczegółowe dane
zostaną podane na naszej stronie WWW i na
ogłoszeniach.
(A.T.)

Święto Zmarłych

W

związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych
podajemy listę zmarłych Koleżanek i Kolegów,
których dane dotyczące miejsca wiecznego
spoczynku były możliwe do ustalenia. Prosimy uprzejmie
o uczczenie ich pamięci i w miarę możliwości
odwiedzenie grobów:
- Adamczyk Bożena – Cmentarz Powązkowski, grób
Raciborskich 241 za IV Bramą
- Bełza Zofia – Cmentarz Komunalny Powązki
- Dobrowolska Sabina – Cmentarz Komunalny
Powązki, A-31, tuje 8
- Ebert Maria – Cmentarz Powązkowski, 21/22, rząd
II, grób L.Woźnickiego
- Gniazdowski Stefan - Powązki Powązkowski, 257c,
rząd 4 miejsce 20

-

-

Krasnodębska Zofia – Cmentarz Powązkowski 248,
rząd I, grób Dembińskich
Lipińska Grażyna – Cmentarz
przy Kościele
Św.Katarzyny na Stegnach
Mandecka Janina – Cmentarz Pruszkowski, 284.II,
grób rodziny Kraus
Martula Marta – Cmentarz Komunalny Północny,
T.XXII-18-6-9
Rączka Zofia – Cmentarz Parafialny w Pomiechówku
Roguska Lidia – Cmentarz Komunalny Wólka
Węglowa, W12V
Rodowicz Zofia - Cmentarz Powązkowski, 221, grób
prof. Kazimierza Rodowicza
Zgrzembski Adam – Cmentarz Komunalny Powązki

P. Grażyna Lipińska

P

odczas uroczystych obchodów Święta Zmarłych
dn. 29.10. o godz. 13.00 odbędzie się złożenie
kwiatów pod tablicą ku czci Śp. mgr inż. Grażyny
Lipińskiej, znajdującą się w Czytelni Ogólnej Biblioteki
Głównej na IV poziomie w nowych pomieszczeniach
biblioteki (IIIp. Gmachu Głównego).
Zapraszamy wszystkich do włączenia się w obchody
Święta Zmarłych, o których informacja została podana
przez Biuro Rektora w formie ogłoszeń.

