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Godziny otwarcia 
 

Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej 

 sierpień wrzesień 

Czytelnia Ogólna, 
Czasopism 8-15 8-15 

Wypożyczalnia 
Studencka 9-13 9-13 

Ośrodek Informacji 
Naukowej 8-15 8-15 

Wypożyczalnia 
Międzybiblioteczna 9-14 9-14 

 
Filia na Narbutta 

lipiec, sierpień, wrzesień: 800 – 1600

 
Filia –  Biblioteka Wydziału Chemicznego 

lipiec, sierpień wrzesień: 800 – 1500

 
W soboty biblioteki będą nieczynne. 

Rada Biblioteczna 
 dniu 14. 06. 2000r. odbyło się posiedzenie Rady 
Bibliotecznej. 
Porządek obrad: 

− Przyjęcie protokołu nr 2 z posiedzenia Rady 
Bibliotecznej w dniu 03. 04. 2000r. 

− „Sprawozdanie z działalności systemu 
biblioteczno-informacyjnego Politechniki Warsza-
wskiej za rok 1999” – referowała dyrektor 
Biblioteki Głównej mgr Elżbieta Dudzińska. 

− Sprawy personalne – zaopiniowanie wniosku 
o mianowanie na stanowisko zastępcy dyrektora 
Biblioteki Głównej dr Heleny Dryzek. 

− Sprawy bieżące. 
− Wolne wnioski. 
Punkt trzeci został zdjęty z porządku obrad. 

Dyrektor Biblioteki Głównej mgr Elżbieta 
Dudzińska omówiła i przedstawiła wyniki „Sprawozdania 
z działalności systemu biblioteczno-informacyjnego...”. 
Po ożywionej dyskusji, w wyniku jawnego głosowania, 
sprawozdanie zostało jednomyślnie przyjęte. 

Mgr Sławomir Połotnicki przedstawił problemy 
związane z ograniczeniem prenumeraty czasopism 
importowanych. 

Listę czasopism, z których prenumeraty Biblioteka 
Główna musi zrezygnować, można znaleźć na naszej 
stronie domowej w Internecie: www.bg.pw.edu.pl: 
informacje – rezygnacja 

Sprawozdanie z działalności systemu biblioteczno-
informacyjnego za rok 1999 jak również z zebrania Rady 
Bibliotecznej znajdują się do wglądu w gabinecie 
dyrektora Biblioteki Głównej lub u członków Rady 
Bibliotecznej. 

(T.S.) 

Rezygnacja z prenumeraty 
czasopism 
pismo do dziekanów 

Szanowny Panie Dziekanie, 
Uprzejmie informuję, że od roku 2001 Biblioteka 

Główna jest zmuszona przerwać prenumeratę 103 tytułów 
czasopism zagranicznych. 

Sytuacja zaistniała w związku z wzrastającymi 
kosztami prenumeraty czasopism, szczególnie dużymi 
(10-15%) w przypadku czasopism z zakresu chemii, 
fizyki, matematyki czy automatyzacji oraz występującym 
spadkiem wartości złotówki. 

Koszt prenumeraty czasopism zagranicznych 
pokrywany jest przez Bibliotekę Główną z dotacji KBN 
i ze środków budżetowych Biblioteki. Dotacja KBN 
została przyznana w roku 2000 przez Władze Uczelni 
w wysokości 2500000 złotych, a więc o 4% więcej niż 
w roku 1999. Biblioteka Główna wydawała do tej pory 
(łącznie z rokiem 2000) na prenumeratę czasopism 
dodatkowo kwotę ok. 1300000 złotych rocznie. Kwota 
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o jaką wymieniona dotacja KBN zostanie uzupełniona na 
rok 2001 pochodzić będzie z budżetu Biblioteki Głównej. 
Obecny stan finansów Biblioteki Głównej, w kontekście 
przedstawionego na posiedzeniu Senatu projektu budżetu 
na rok 2000, każe przewidywać, że w roku 2001 
Biblioteka Główna nie będzie w stanie dopłacić więcej ze 
środków budżetowych własnych niż ok. 1000000 złotych. 

W związku z powyższym Biblioteka Główna 
opracowała listę czasopism, których kosztów 
prenumeraty nie jest w stanie zapłacić od 2001 roku. 

Lista ta znajduje się na naszej internetowej stronie 
http://www.bg.pw.edu.pl - informacje bg  rezygnacja. 

Biblioteka Główna dokłada starań, aby 
zrekompensować użytkownikom brak dostępu do 
czasopism, poprzez zapewnienie dostępu do czasopism 
elektronicznych lub w innych bibliotekach naukowych 
środowiska warszawskiego. 

Zdajemy sobie sprawę, że część tych czasopism 
stanowi podstawę warsztatu naukowego pracowników 
naszej Uczelni, o którego stworzenie staraliśmy się przez 
wiele lat. Zagraniczne zasoby czasopiśmiennicze w naszej 
Uczelni, najlepsze z zakresu nauk technicznych w skali 
kraju, stanowią o randze naszej Uczelni. 

W związku z powyższym zwracam się do Pana 
Dziekana z prośbą o rozważenie, czy w przypadku 
zainteresowania pracowników naukowych którymś 
z wymienionych czasopism, , widziałby Pan Dziekan 
możliwość finansowania prenumeraty w 2001 roku ze 
środków Wydziału. 

Proszę o kontakt w tej sprawie z dyrekcją Biblioteki 
Głównej lub kierownikiem Oddziału Czasopism. 
 
Dyr. BG PW Elżbieta Dudzińska, te1. 7400 e-mail: 
dudz@bg.pw.edu.pl 
Kier. Oddz. Czasopism Sławomir Połotnicki, tel. 7800, 
e-mail : polotnicki@bg.pw.edu.pl 

(E.D.) 

Informacja 
 związku ze znacznie ograniczonym budżetem 
Biblioteki Głównej na rok 2000 proszę 
o zachowanie maksymalnej dyscypliny finansowej. 

Ograniczeniu ulegają wydatki na: 
a) import czasopism (szczegółowe dane w piśmie 

do Dziekanów PW) 
b) zakup książek. 

Odnośnie pkt. b) wprowadzam następujące zasady: 
− maksymalnie ograniczyć zakupy książek 

naukowych (np. kontrolować koszty zakupów 
książek naukowych dla pracowników 
poszczególnych wydziałów); 

− zmniejszyć liczbę egzemplarzy książek i skryptów 
dydaktycznych, w przypadku istnienia na wydziale 

biblioteki wydziałowej – do 5 egz., w przypadku 
braku na wydziale biblioteki – do 10 egz.; 

− w bibliotekach domów studenckich zrezygnować, 
aż do odwołania z zakupów wielo 
egzemplarzowych. Biblioteki te mogą kupować 
książki jedynie w 1 egz. W wyjątkowych 
przypadkach za zgodą dyrekcji, w 2 egz. 
Szczegóły gromadzenia zbiorów, bibliotekarze 
bibliotek podległych Bibliotece Głównej, są 
zobowiązani konsultować z kierownikiem 
Oddziału Gromadzenia Książek, mgr Alicją Cisak; 

Zaleca się wszystkim bibliotekom podległym 
Bibliotece Głównej dokonywania zakupów 
w księgarniach, w których Biblioteka Główna ma 
zapewniony rabat (np. w Oficynie Wydawniczej 
I księgarni w Gmachu Głównym.) 

Jednocześnie przypominam kierownikom 
o zachowaniu dyscypliny finansowej przy ponoszeniu 
wszystkich innych wydatków i egzekwowaniu dyscypliny 
od podległych pracowników. Specjalnie proszę zwrócić 
uwagę na ograniczenie rozmów telefonicznych, także 
służbowych, które często mogą być zastąpione 
korzystaniem z bezpłatnej poczty elektronicznej. 
Przypominam, że koszty rozmów prywatnych 
międzymiastowych zobowiązany jest ponieść pracownik 

(E.D.) 

Aleph – bieżące prace 
 chwili obecnej trwają ostatnie prace nad korektą 
danych i konwersją bazy CZASO1 oraz 
przeniesieniem danych dotyczących katalogu 

czasopism do ALEPHa. Rozpoczęły się też prace nad 
przeniesieniem danych z katalogów książek tworzonych 
na oprogramowaniu Micro-ISIS w wielu bibliotekach 
systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki 
Warszawskiej. Da to możliwość wykorzystania 
dotychczas utworzonych katalogów do tworzenia 
wspólnego centralnego katalogu bibliotek PW. 
Oczywiście nastąpi to z chwilą przystąpienia bibliotek do 
tworzenia wspólnego systemu. Na początek rozpoczęły 
się prace nad katalogami filii BG. 

(G.K.) 

Warto przeczytać 
olecam Państwu lekturę ostatniego numeru 
Zagadnień Informacji Naukowej - 1999 nr 2/74. 
Większość artykułów w tym numerze dotyczy 

problemów tworzenia języków informacyjno-
wyszukiwawczych. 
Warto przeczytać: 

W

W
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Głowacka Teresa: Język haseł przedmiotowych Kaba po 
sześciu latach istnienia. – s.40-52 
Malesza Ewa: UKD w systemie ALEPH Biblioteki 
Politechniki Białostockiej. – s.53-59 
Ewa Głowacka w artykule „Koncepcja biblioteki jako 
„uczącej się” organizacji” pisze między innymi: 
„...Osiągnięcie pełnej kultury uczącej się organizacji jest 
bardzo trudne i właściwie instytucje wprowadzające to 
podejście dopiero taką kulturę budują. Wymaga to 
włączenia zarówno do polityki kadrowej, jak i do 
strategii, misji i procedur danej instytucji następujących 
zaleceń: 
Każdy pracownik jest potencjalnym źródłem 
użytecznych pomysłów; 

Osoby najbliżej związane z danym problemem z 
reguły mają najlepsze pomysły jego rozwiązania; 

Proces uczenia się w organizacji przebiega zarówno 
z góry na dół, jak i z dołu do góry, czyli kierownicy także 
uczą się od pracowników; 

Bardzo ważne są nowe pomysły dotyczące 
działalności organizacji generowane przez pracowników; 

Pomyłki są uważane za okazję do uczenia się.” 
Natomiast Cezary Dziułka w swoim artykule 

„Kierunki rozwoju współpracy bibliotekarzy 
z informatykami w kontekście współczesnych metod 
analizy systemowej” pisze: 
„...Główna rola autora (programu komputerowego) 
przypada informatykowi. Wydaje się jednak, że rola 
bibliotekarza referującego wyniki analizy jako 
konsultanta jest bardzo znacząca. Przemawia za tym 
szereg przyczyn: 
− znajomość zarówno formalnej, jak i nieformalnej 

struktury systemu, 
− znajomość przepisów dotyczących pracy w 

bibliotece lub ośrodku informacji, 
− wiedza o procesach bibliotecznych, 
− perspektywa przyszłej pracy przy wykorzystaniu 

napisanego programu.” 
 
Bibliotekarz nr 7-8/2000r. 
Nahotko Marek: Metadane – sposób na uporządkowanie 
Internetu. 
Sosińska-Kalata Barbara: Kluby użytkowników UKD. 
Bandurski Ryszard: W sprawie gospodarki dubletami i 
drukami zbędnymi. 
 
Przegląd Biblioteczny z.4/1999r. 
Wojciechowski Jacek: Na przełomie epok. 
Wrocławska Maria: Normy pracy w bibliotekarstwie. 
Ogólnopolska Konferencja „Potrzeby bibliotek 
naukowych i publicznych w zakresie opracowania 
rzeczowego” Warszawa, 7-9 grudnia 1999r. 

(T.S.) 
 

 

 


