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Rada Biblioteczna
VIII Posiedzenie Rady Bibliotecznej odbyło się 23
listopada 2010 r. Rada Biblioteczna pozytywnie
zaopiniowała wnioski o awans Agnieszki Kowalczyk i
Alicji Potockiej na stanowisko kustosza dyplomowanego,
Teresy Styczek na stanowisko kustosza oraz Joanny
Basińskiej, Artura Chylińskiego, Agnieszki Nejman i
Agnieszki Szcześniak na stanowisko starszego
bibliotekarza.
W dalszej części podjęto dyskusję nad projektem
Regulaminu funkcjonowania systemu bibliotecznoinformacyjnego PW. W wyniku głosowania projekt został
przyjęty. Pozytywną opinię zyskał też omawiany na
wcześniejszych posiedzeniach projekt Regulaminu
udostępniania i świadczenia usług informacyjnych
systemu biblioteczno-informacyjnego.
Przyjęto również projekt zmian w Regulaminie
organizacyjnym BG PW, polegających na likwidacji Filii
BG PW Biblioteki Wydziału Geodezji i Kartografii oraz
powołaniu 5 sekcji w 2 oddziałach, w celu lepszej
realizacji powierzonych zadań oraz
usprawnienia
koordynacji pracy.
W wyniku przyjętych zmian utworzone zostaną
następujące sekcje:
Oddział Informatyzacji:
- Sekcja Reprografii
Oddział Udostępniania i Przechowywania Zbiorów:
- Sekcja Wypożyczalni Studenckiej
- Sekcja Przechowywania Zbiorów
- Sekcja Udostępniania
- Sekcja Kolekcji Dziedzinowych
W związku z pismem Dziekana Wydziału
Administracji i Nauk Społecznych w sprawie
przekształcenie Biblioteki Wydziału w Filię BG PW,
popartym jednomyślnym głosowaniem w tej sprawie Rady
Wydziału, Rada Biblioteczna pozytywnie zaopiniowała
ten projekt, przyjmując równocześnie projekt utworzenia
w strukturze organizacyjnej nowego Oddziału BG PW
pod nazwą: Filia BG PW Biblioteka Wydziału
Administracji i Nauk Społecznych.
(J.St.)

Niedziela w Bibliotece Głównej

O

d listopada 2011 r. wypożyczalnie i czytelnie
Biblioteki Głównej w Gmachu Głównym i w Filii
w Płocku funkcjonują w soboty w godz. 9-19 oraz
dodatkowo w niedziele w godz. 11-17. Do obsługi
czytelników zatrudniono 15 studentów PW. Akcja będzie
prowadzona do końca czerwca 2011 r. Inicjatywa ta
spotkała się z dużym uznaniem użytkowników. Świadczą
o tym rosnące statystyki wejść do biblioteki. Dla
porównania w analogicznym okresie tylko w weekendy w
tygodniach od 44 do 50 odnotowano w 2009 r. 1493
wejścia do czytelni w nadbudowie, a w 2010 r. w tym
samym czasie 3147, wypożyczeń i zwrotów odnotowano
odpowiednio w 2009 r. – łącznie 994 transakcji, a w 2010
r. – 1312 transakcji.
Dane statystyczne z 2009 i 2010 r.
Numer
2009
2010
tygodnia
wejścia
wejścia
44
253
480
46
302
562
47
236
521
48
278
506
49
228
633
50
196
445
Razem
1493
3147

2009
wypoż.
243
182
144
159
164
102
994

2010
wypoż.
263
185
174
197
298
195
1312
(J.St.)

Wystawy
Historia Politechniki Warszawskiej w 3 aktach
Podobnie, jak w latach poprzednich Biblioteka aktywnie
uczestniczyła w święcie Uczelni. W tym roku z okazji Dni
Politechniki przygotowała wystawę ”Powstanie Rozbudowa - Odbudowa. Historia Politechniki w 3
aktach”. Wernisaż odbył się 15 listopada w Sali Senatu.
Zamierzeniem autorów było pokazanie historii uczelni w
kontekście
jej
założeń
urbanistycznych
i
architektonicznych na tle losów kraju i miasta. Ekspozycję
tworzyły plansze kompozycyjne, na których z
wykorzystaniem „osi czasu” przedstawiono w 3 cyklach
jej dzieje – od decyzji o budowie, poprzez rozbudowę do
powojennego czasu odbudowy. Zawartość treściową
każdej planszy tworzyły teksty – cytaty z książek i prasy
oraz plany, schematy, zdjęcia ilustrujące dany okres
dziejowy Politechniki. Szczególną wartość historyczną
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przedstawiał ostatni cykl poświęcony odbudowie. Obraz
pierwszych lat odradzania się Uczelni zilustrowany został
w dużym stopniu autentyczną dokumentacją pochodzącą z
Archiwum Politechniki Warszawskiej, między innymi
taką jak: korespondencja urzędowa, pisma z przetargów i
zamówień na materiały budowlane. Udostępniony przez
Archiwum materiał ma charakter unikatowy, jest bardzo
wartościową bazą źródłową dotyczącą przeszłości
Politechniki. Uzupełnieniem części ekspozycyjnej był
folder składający się z 10 pocztówek prezentujących
projekty pierwszych gmachów powstającej Uczelni.
Wystawa
prezentowana
była
społeczności
uczelnianej w 3 cyklach. 15 listopada uświetniła
uroczystości w Sali Senatu. Od 16 listopada do 3 stycznia
była prezentowana w Dużej Auli Gmachu Głównego, a
następnie na Wydziale Architektury i Inżynierii Lądowej.
(H.Z.)
Warszawa Zapomniana
Ciesząca się bardzo dużym zainteresowaniem majowa
wystawa „Warszawa Zapomniana” nie została jednak
zapomniana i zamknięta w magazynach biblioteki. W
grudniu część ekspozycji prezentowana była w
Gimnazjum nr 143 im. Ignacego Jana Paderewskiego w
Warszawie. Od 6 do 20 grudnia uczniowie mogli
poznawać historię Warszawy oglądając jej inną twarz na
następujących planszach: Bródno; Cerkiew na Placu
Saskim; Marszałkowska - okolice Alej Jerozolimskich;
Marszałkowska - place; Marszałkowska - w stronę
Świętokrzyskiej; Praga - okolice ul. Targowej; Życie w
ruinach ; Wiadukt Pancera; Nad Wisłą; Zamek Królewski.
Mamy nadzieję, że to początek dłuższej współpracy
ze szkołą, która w naszych projektach wystaw może
odnaleźć materiał przydatny do realizacji procesu
dydaktycznego. Dla nas jest to satysfakcja z udanego
działania na rzecz promocji naszych zbiorów poza
Uczelnią.
(H.Z.)

Zespół ds. Zarządzania Jakością

W
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listopadzie 2010 r. w ramach prac Zespołu ds.
Systemu Zarządzania Jakością opracowany
został
"Ramowy
zakres
zadań,
odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku:
Pracownik Filii BG". W poprzednich etapach prac
zakresy opisane były dla czterech stanowisk Filii BG:
Kierownik;
Gromadzenie
Druków
Zwartych;
Opracowanie Druków Zwartych; Obsługa Wypożyczalni,
Magazynu i Czytelni; Informacja Naukowej i Obsługa
Czytelni. Zakres zadań dla stanowiska Kierownik Filii
pozostał bez zmian. Zmiana została wprowadzona w
związku z unifikacją opisów stanowisk pracy w PW.
(E.O.)

BazTech
12 października 2010 r. w Instytucie Techniki
Budowlanej obyło się kolejne spotkanie pełnomocników
Porozumienia BazTech, podczas którego omawiane były
sprawy bieżące i plany dalszych prac związanych z
rozwojem bazy BazTech i BazTOL. Obecnie trwają
prace nad nowym programem do wprowadzania danych
do bazy BazTech. W spotkaniu uczestniczyli dyrektor
Grzegorz Płoszajski i Agnieszka Celej.
(A.C.)

Wykłady dla dyplomantów

B

iblioteka Główna została zaproszona przez
kierownika
Laboratorium
Procesów
Technologicznych Wydziału Chemicznego PW
prof. dr hab. Ludwika Synoradzkiego oraz prof. dr hab.
Antoniego Kunickiego z Zakładu Katalizy i Chemii
Metaloorganicznej do współpracy w zakresie dydaktyki. 7
i 14 października Marta Sadowska-Hinc poprowadziła
wykłady dla studentów VI semestru studiów na Wydziale
Chemicznym w ramach przedmiotu „Projektowanie
procesów technologicznych”. Tematem wykładów były
komputerowe bazy z zakresu chemii i nauk pokrewnych
wykorzystywane w badaniach literaturowych.
Uzupełnienie tematu stanowiła przygotowana przez
Iwonę Socik prezentacja omawiająca zagadnienia
związane z gromadzeniem literatury do pracy
dyplomowej, zarządzaniem zebranymi danymi oraz
cytowaniem literatury w swoich publikacjach z
wykorzystaniem programu RefWorks.
Prezentacje stanowiły wstęp do laboratoriów
komputerowych. Są one dostępne na platformie
szkoleniowej BG PW. W zajęciach uczestniczyło ponad
100 osób.
(M.S.-H.)

Bibliotekarz dziedzinowy

W

ostatnim kwartale 2010 r. kontynuowane były
prace grupy osób, którym powierzone będą
zadania
bibliotekarzy
dziedzinowych.
Obejmowały przede wszystkim samodzielne działania tej
grupy i miały na celu pogłębienie ich praktycznych
umiejętności. W wyniku prowadzonych prac większość
uczestników szkoleń przygotowała prezentacje dotyczące
podstawowych podręczników i źródeł
informacji,
czasopism, baz danych i
stron internetowych
powiązanych z wybraną dziedziną. Wskazano kierunki
proponowanych zmian w klasyfikacji lokalnej.
Przygotowane prezentacje oraz rozmowy z uczestnikami
prowadzonych od wiosny szkoleń pozwoliły na określenie
dalszych kierunków przygotowań, które obejmą przede
wszystkim systematyczne praktyki w zakresie polityki
gromadzenia oraz opracowania rzeczowego zbiorów.
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Dostrzeżono potrzebę dodatkowych szkoleń w zakresie
metodyki
wyszukiwania
i
budowy
zapytania
informacyjnego. Prace będą kontynuowane w 2011 r.
(J.St.)

Przysposobienie biblioteczne

B

iblioteka Główna PW, podobnie jak w ubiegłych
latach, zorganizowała zajęcia z przysposobienia
bibliotecznego dla studentów I roku. Z oferty
Biblioteki Głównej skorzystało 14 wydziałów. Program
tegorocznego szkolenia został zrealizowany przez zespół
pracowników powołany z oddziałów BG zajmujących się
udostępnianiem zbiorów i informacją naukową.
Prezentacja zamieszczona jest na specjalnie w tym celu
przygotowanej platformie. Szkolenia zajęły 256 godzin
wykładowych i były prowadzone przez 16 bibliotekarzy.
(apor)

Oddział Kontroli Zbiorów

P

rzez cały rok w Oddziale Kontroli Zbiorów trwały
prace nad przeprowadzeniem skontrum czasopism.
Kontrola objęła aż trzy formaty – KIII, JIV, J. W
drugim skontrum czasopism oznaczonych sygn. J
wykazane zostały braki bezwzględne. Oprócz skontrum
była przeprowadzana również selekcja w formatach JII,
JIII.
Wspólnie
z
Oddziałem
Udostępniania
przeprowadziliśmy selekcję w księgozbiorze studenckim.
W tym roku poddano selekcji około 9 tys. woluminów.
Równocześnie przeprowadzane były także inne selekcje
np. umorzenie rewersów w księgozbiorze podstawowym z
roku 1998, selekcja w księgozbiorze GIK, selekcja
materiałów służbowych, zniszczonych książek w
Babilonie. Prowadziliśmy też rejestr książek zagubionych
przez czytelników. Te wszystkie wyżej wymienione
czynności wiązały się z ubytkowaniem w inwentarzach
oraz zmianami w bazie Aleph.
Poza tymi zadaniami pracownicy Oddziału Kontroli
zaangażowani są w różnych przedsięwzięciach: Katarzyna
Smolarczyk uczestniczy w przygotowaniach do podjęcia
zadań bibliotekarza dziedzinowego, Małgorzata Kowalska
od września współpracuje z oddziałem Opracowania przy
opracowaniu technicznym księgozbioru, a Dorota
Szczęsna uczestniczy w pracach przy reklasyfikacji
zbiorów.
(I.R.)

Biblioteka Wydziału Chemicznego

W
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2010 r. w Bibliotece Wydziału Chemicznego
prowadzone były prace nad uporządkowaniem
kartotek rewersów papierowych oraz prace
selekcyjne - wycofano z inwentarzy 927 jednostek, w tym
820 zaległych rewersów. Przemieszczenie i ustawienie
czasopism w Czytelni Naukowej w układzie działowym
umożliwiło użytkownikom wygodny do nich dostęp.

Pracownicy zaangażowani byli w prace zespołu ds.
Oceny Okresowej Pracowników, zespołu ds. Systemu
Zarządzania Jakością oraz zespołu ds. przystosowania
ramowej procedury „W sprawie zasad i trybu
przeprowadzania
segregacji i selekcji zbiorów
bibliotecznych w PW” do potrzeb BG PW
Ponadto opracowane zostały wykazy publikacji
profesorów Wydziału Chemicznego - prof. T.
Urbańskiego, prof. L. Szperla, prof. W. Polaczkowej i
prof. J. Turskiego. Bibliografie zostaną zamieszczone w
Bibliotece Cyfrowej PW i na stronie internetowej BWCh.
(A.C.)

Filia w Płocku

W

roku 2010 w Filii BG w Płocku nastąpiło wiele
istotnych
zmian
dla
pracowników
i
użytkowników biblioteki. Dwie osoby podniosły
znacznie kwalifikacje zawodowe. W czerwcu Agnieszka
Kowalczyk zdała egzamin przed Komisją Państwową
powołaną przez Ministra NiSzW i uzyskała tytuł
bibliotekarza dyplomowanego, a Artur Chyliński w
sierpniu ukończył podyplomowe studia z zakresu
bibliotekoznawstwa z informacją naukową i edukacją
czytelniczo-medialną w Szkole Wyższej im. Pawła
Włodkowica w Płocku. Po ukończeniu studiów
awansował na stanowisko starszego bibliotekarza.
Od listopada Wypożyczalnia i Czytelnia Filii BG
PW w Płocku jest czynna w soboty i niedziele zjazdowe,
w godzinach dogodnych dla studentów studiów
niestacjonarnych. Użytkowników Biblioteki obsługują
odpowiednio
przeszkoleni
studenci
miejscowego
Wydziału.
W 2010 roku, po pięciu latach intensywnej pracy
zakończono wpisywanie księgozbioru biblioteki do
katalogu komputerowego Aleph. Przy okazji tworzenia
katalogu komputerowego przeprowadzono dużą selekcję
druków zwartych. Usunięto z księgozbioru około 5 tys.
zaczytanych lub nieaktualnych książek. Biblioteka
odzyskała cenne miejsce w magazynie na umieszczenie
nowych książek.
(A.K.)

Spotkania bibliotekarzy SBI
27 października, 24 listopada i 15 grudnia odbyły się
spotkania z bibliotekarzami SBI PW.
Podczas pierwszego spotkania omawiane były:
- zasady opracowania rzeczowego stosowane w katalogu
centralnym PW (prezentacja A. Kowalczuk)
- projekt Regulaminu funkcjonowania SBI
- projekt Regulaminu udostępniana i świadczenia usług
informacyjnych SBI
Drugie spotkane poświęcone było przygotowaniom
do audytu SBI oraz dyskusji nad zasadami Open Access i
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polityką
tworzenia
uczelnianego
repozytorium
(prezentacja O. Giwer, M. Miller)
15 grudnia odbyło się świąteczno-noworoczne
spotkanie obecnych i emerytowanych pracowników SBI
PW.
(J.St.)

Wystawy książek
Targi Książki Akademickiej
Podczas tegorocznych IV Targów Książki Akademickiej i
Naukowej ACADEMIA 2010 organizatorzy zadbali o
wyjątkowo bogaty program wydarzeń towarzyszących
skierowany do wydawców, bibliotekarzy, osób
zainteresowanych książką elektroniczną. Pracownicy
Biblioteki Głównej PW mieli okazję aktywnie
uczestniczyć w tych spotkaniach nie tylko jako słuchacze,
ale i prelegenci. W pierwszym dniu Targów Iwona Socik
przedstawiła prezentację pod tytułem „Styl bibliografii
załącznikowej a narzędzia oferowane do jej tworzenia
(warsztaty – bibliotekarze dla wydawców)”. W
wystąpieniu omówiła różnice w zapisie bibliografii i
problemy z tym związane (w oparciu o wyniki badań
odnośnie baz BazTech, Arton, jak i baz własnych);
narzędzia ułatwiające tworzenie bibliografii, ze
szczególnym uwzględnieniem RefWorks oraz zwróciła
uwagę na korzyści wynikające z dobrze opracowanej
bibliografii załącznikowej zarówno dla autora jak i dla
wydawcy.
(I.S.)
Wystawa Książek Zagranicznych
W Bibliotece Głównej w dniach 24-26 listopada 2010 r.
odbyła
się
Wystawa
Książek
Zagranicznych
zorganizowana przez Oddział Gromadzenia Druków
Zwartych przy współpracy z A.B.E. Marketing. Wystawy
książek zagranicznych są szansą na prezentację nowości.
Podstawą naszych wyborów do zaprezentowania na
wystawie są nowości z zakresu dziedzin wykładanych na
naszej uczelni. Ogromną rolę przy podejmowaniu decyzji
o prezentowanych książkach mają Międzynarodowe
Targi Książki we Frankfurcie. W naszych wyborach w
ogromnym stopniu uwzględniamy też sugestie i uwagi
pracowników prowadzących zajęcia ze studentami.
Sprowadzamy na wystawy podręczniki, organizujemy
spotkania z przedstawicielami wydawców. W tym roku w
wystawie uczestniczyli przedstawiciele wydawnictw:
Pearson, Wiley, Cambridge University Press, Thomson
Learning.
Z zaprezentowanych na wystawie książek kupiono i
włączono do zbiorów 90 tytułów. Pozostałe są
sukcesywnie przeglądane i kwalifikowane do zasobu bądź
zwracane do dostawcy.
(A.P.)

Reklasyfikacja

W

październiku zostały zakończone prace
związane z reklasyfikacją działu F. Wszystkie
książki z Czytelni Ogólnej i Antresoli zostały
przeniesione do Czytelni Czasopism. Nowością jest
oznaczenie
czerwonymi
etykietami
egzemplarzy
dostępnych tylko na miejscu.
(J.S.)

Przemieszczenia
księgozbioru

Z

magazynu podstawowego oraz z Antresoli do
magazynu w DS Babilon zostały przewiezione
zbiory oznaczone sygn. J oraz wydawnictwo SPIE.
Z pokoju nr 74 do magazynu studenckiego przeniesiono
wydawnictwa zwarte dawnej Biblioteki Wydziału GiK.
Przemieszczenia zbiorów związane są z planowanym
przekazaniem magazynów podstawowych należących do
mieszczących się na parterze GG (p. 5, 6 i 7 - o
powierzchni 190 m² ) Działowi Ewidencji Studentów PW.
Decyzją JM Rektora PW Nr 94/2010 z dnia 8
grudnia 2010 BG otrzymała w DS Babilon pomieszczenie
o powierzchni 172 m² do adaptacji na magazyn
biblioteczny.
(J.Z.)

Remont

W

grudniu
został
zakończony
remont
pomieszczenia nr 10, które zostało oddane do
dyspozycji Oddziału Opracowania.
(J.Z.)

Instalacja wczesnego
ostrzegania pożarowego

N

a początku listopada rozpoczął się w
pomieszczeniach BG w Gmachu Głównym
montaż instalacji wczesnego ostrzegania
pożarowego. Zakończenie prac przewidziane jest na
koniec kwietnia 2011 r.
(J.Z.)

Prezentacje
SciFinder
3 listopada 2010 r. w Bibliotece Głównej odbyła się
prezentacja bazy SciFinder, najważniejszej bazy
abstraktowej z zakresu chemii i nauk pokrewnych.
Szkolenie poprowadził przedstawiciel Chemical Abstracts
Service p. Veli-Pekka Hyttinen. Zaprezentowano zarówno
różne sposoby prowadzenia wyszukiwania, ograniczania
liczby rezultatów oraz ich gromadzenia, jak i narzędzia
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wspierające współpracę pomiędzy naukowcami – My
Connections, Tags, Keep Me Posted Results.
(M.S.-H.)
EMIS
6 grudnia w Sali Dydaktycznej odbyła się prezentacja
bazy EMIS – Emerging Markets Information Service,
zawierającej wiadomości ekonomiczne, finansowe i
polityczne. Serwis umożliwia korzystanie z pełnych
tekstów artykułów prasowych i agencyjnych, sprawozdań
finansowych spółek publicznych i niepublicznych,
raportów branżowych, informacji odnośnie spółek,
notowań
giełdowych,
statystyk
i
danych
makroekonomicznych. Prezentację prowadziły Anna
Szeptycka i Urszula Garbicz-Bryś z firmy Euromoney
Polska S.A.
(M.S.-H.)

Konferencje, szkolenia,
warszaty
Wiley Digital Summit
W dniach 26-28 października br. w Pałacu Wąsowo koło
Nowego Tomyśla odbyło się spotkanie bibliotekarzy
akademickich zorganizowane przez wydawnictwo John
Wiley and Sons. Uczestniczyło w nim dziewięciu
bibliotekarzy
reprezentujących
biblioteki
uczelni
technicznych oraz przedstawicie firmy Wiley - David
Olson, Marta Dyson, Adam Wills oraz Kate Wood, a
także Jacek Lewinson i Alina Przydańska z firmy “Jacek
Lewinson - Publishers' Representative Central/Eastern
Europe” .
David Olson zaprezentował wyniki badania bibliotek
europejskich
European
Library
Initiative,
przeprowadzonego przez Wiley. Badanie dotyczyło m.in.
preferencji
bibliotek
odnośnie
zakupu
książek
elektronicznych oraz strategii rozwoju zasobów bibliotek
w zakresie zbiorów elektronicznych. Marta Dyson
przedstawiła nową platformę e-zasobów - Wiley Online
Library, która zastąpiła Wiley InterScience. Adam Wills
podsumował informacje na temat książek elektronicznych
– formaty plików, prawo autorskie, opcje zakupu oraz
platformy dostępu. Sesje zakończyła prezentacja Kate
Wood poświęcona przeglądowi książek elektronicznych z
zakresu chemii i nauk pokrewnych.
Spotkanie sponsorowane przez wydawnictwo
koordynowali Alina Przydańska oraz Jacek Lewinson.
Taka forma promocji e-zasobów wydaje się być
bardzo owocna. Trzydniowe spotkanie umożliwiło nie
tylko poznanie oferty firmy, ale także sprzyjało
dyskusjom,
wymianie
doświadczeń
pomiędzy
bibliotekarzami i wydawcami, a także pozwoliło
wypracować założenia odnośnie przyszłej współpracy wspólnych testów e-zasobów, jednej oferty e-książek dla
bibliotek technicznych.
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Bibliotekę Główną reprezentowała Marta SadowskaHinc.
(M.S.-H.)
Poznańskie spotkania ze starymi drukami
We wrześniu w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu
spotkali się bibliotekarze katalogujący stare druki.
Program
dwudniowych
warsztatów
obejmował
problematykę katalogowania starych druków w kontekście
wymagań i norm obowiązujących w NUKAT.
Zagadnienia, na których koncentrowała się dyskusja
dotyczyły głównie: druków wielotomowych i zasad
określania wariantów i wydań. Drugim równie ważnym
wątkiem
spotkania
był
temat
proweniencji.
Zaprezentowano rożne formy ich zapisu, które finalnie
przekładają się na techniki wyszukiwania. Zagadnienia, na
których koncentrowała się dyskusja dotyczyły głównie:
druków wielotomowych i zasad określania wariantów i
wydań. Przygotowana i przeprowadzona przez Halinę
Mieczkowską analiza błędów najczęściej popełnianych w
NUKAT przez katalogujących bibliotekarzy wykazała
bardzo wysoki stopień trudności towarzyszący
opracowaniu druków sprzed 1801 r. Drugim równie
ważnym wątkiem spotkania był temat proweniencji.
Zaprezentowano rożne formy ich zapisu, które finalnie
przekładają się na techniki wyszukiwania. Głównym
wnioskiem wypływającym z tego dwudniowego
roboczego spotkania jest konieczność wypracowania
nowej zasady zapisu proweniencji dla całego naszego
narodowego zasobu bibliotecznego. Powinna ona nie
tylko rejestrować „historię” danego egzemplarza, ale
także od strony wyszukiwawczej stać się cennym
materiałem źródłowym.
Naszą bibliotekę reprezentowała w Poznaniu Hanna
Zdunek.
(H.Z.)
E-learning wyzwaniem dla bibliotek
W dniach 14-15 września 2010 r. w Warszawie odbyła się
ogólnopolska konferencja E-learning wyzwaniem dla
bibliotek. Omówiono zarówno zagadnienia teoretyczne
dotyczące zasad projektowania e-kursu i metodyki
prowadzenia zajęć w trybie e-learningowym, jak również
praktyczne aspekty prowadzenia e-szkoleń, związane z
możliwością wykorzystania różnych narzędzi i platform.
Przedstawiono także przykłady już realizowanych
szkoleń.
Wykłady uzupełniły sesje warsztatowe w drugim
dniu konferencji.
BG PW reprezentowały Iwona Socik i Marta
Sadowska-Hinc.
(M.S.-H.)
Identyfikacja fotografii
W dniach 7-8 października 2010 r. w Bibliotece
Narodowej odbyło się szkolenie dotyczące identyfikacji
fotografii czarno-białych oraz fotomechanicznych technik
drukarskich
zorganizowane
przez
ZEBiD
BN.
Prowadzącą była Anna Michaś, która przekazywała swoją
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wiedzę dotyczącą tego zagadnienia na podstawie nabytych
doświadczeń oraz umiejętności, jakie zdobyła w Stanach
Zjednoczonych oraz pracy w polskich placówkach
naukowych. Uczestnikami byli przedstawiciele muzeów,
bibliotek, pracowni konserwacji oraz osoby prywatne. W
szkoleniu udział wzięła Teresa Gumołowska.
(T.G.)
Biblioteczne Centrum Zdalnej Edukacji
W ofercie szkoleniowej Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki
Pedagogicznej
w
Elblągu
na
stronie
http://moodle.wmbp.edu.pl/
zamieszczono
wykaz
proponowanych kursów e-learningowych. Poszczególne
szkolenia odbywają się cyklicznie, wymagane jest
wcześniejsze zapisanie się na kurs (liczba miejsc
ograniczona).
Ciekawym i wartym polecenia jest kurs
„Wykorzystanie programu MS Publisher w działaniach na
rzecz promocji organizacji”. Kolejna edycja szkolenia
odbędzie się w kwietniu 2011 r.
(M.S.-H.)
Książka, biblioteka, informacja między podziałami a
wspólnotą
W dniach 11-12 października 2010 r. w Kielcach odbyła
się II międzynarodowa konferencja naukowa Książka,
biblioteka, informacja między podziałami a wspólnotą.
Organizatorem
konferencji
był
Uniwersytet
Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w
Kielcach - Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa.
Obrady odbywały się w trzech sekcjach:
I Biblioteki
II Ruch wydawniczy. Książka. Prasa
III Informacja
W ciągu dwóch dni wygłoszono 49 referatów.
Wioletta Ledzion przedstawiła referat Koegzystencja
książki drukowanej i książki elektronicznej na
przykładzie
Biblioteki
Głównej
Politechniki
Warszawskiej.
(W.L.)
Praktyka specjalistyczna
W dniach 11-15 października 2010 r. w Bibliotece
Publicznej m.st. Warszawy w Dziale Sztuki i Rzemiosł
Artystycznych Teresa Gumołowska odbyła praktyki
specjalistyczne. Obejmowały one zagadnienia związane z
udostępnianiem, opracowywaniem, przechowywaniem
oraz rozpowszechnianiem materiałów ikonograficznych.
Podczas tych zajęć dla praktykantki przygotowano m.in.
specjalny pokaz fotografii rysunków z przedwojennych
wykładów prof. Noakowskiego z Wydziału Architektury
PW oraz zaprezentowano ciekawe wydawnictwa
promujące zbiory biblioteki. Praktyki służyły również
wzajemnej wymianie doświadczeń .
(T.G.)
Polskie Biblioteki Cyfrowe
W dniach 20-21 października 2010 r. odbyła się w
Poznaniu III konferencja Polskie Biblioteki Cyfrowe
zorganizowana przez Bibliotekę Kórnicką PAN,
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Poznańską Fundację Bibliotek Naukowych i Poznańskie
Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.
Konferencja poprzedzona była dniem Europeany i
spotkaniem użytkowników dLibry. Przedstawiono plany
rozwojowe Europeany (m.in. nowe warunki współpracy z
lokalnymi koordynatorami i modyfikacje standardu opisu
obiektów). Użytkownicy dLibry mieli okazję poznania
nowości dostępnych w 5 wersji oprogramowania, w
szczególności możliwości funkcji repozytorium.
Pierwszy dzień konferencji poświęcony był
bibliotekom cyfrowym w pracy naukowej i dydaktyce.
Interesujące referaty przedstawili prof. Tomasz Jasiński
(Biblioteka Kórnicka PAN) - Biblioteka cyfrowa i
informatyka w warsztacie mediewisty i dr hab. Piotr
Bering (UAM) – Zasoby cyfrowe w warsztacie
konserwatywnego humanisty. Wystąpienia te pokazały
jak dużą rolę w warsztacie humanistów odgrywają
obecnie nowe technologie informatyczne, w tym biblioteki
cyfrowe.
W drugim dniu konferencji przeważały zagadnienia
technologiczne i rozwiązania praktyczne. Szczególnie
ciekawa była sesja poświęcona publikacjom naukowym w
bibliotekach cyfrowych, a w niej wystąpienie Jakuba
Bajera z Biblioteki Politechniki Poznańskiej prezentujące
możliwości wykorzystania funkcjonującej na platformie
dLibra regionalnej biblioteki cyfrowej do utworzenia
naukowego
repozytorium
instytucjonalnego
na
przykładzie
projektu
repozytorium
Politechniki
Poznańskiej. Problematykę gromadzenia współczesnych,
licencjonowanych zbiorów w bibliotece cyfrowej
technicznej szkoły wyższej przedstawił Jarosław Gajda z
Biblioteki Politechniki Lubelskiej.
W trakcie sesji zaprezentowano ciekawe narzędzie
dla naukowców i uczelni wyższych – BioInfoBank
Library (http://lib.bioinfo.pl) - serwis internetowy
powstały z inicjatywy Instytutu BioInfoBank służący
promowaniu naukowców i ich działalności badawczej,
upowszechnianiu informacji naukowej, umożliwiający
prezentowanie wyników badań, wymianę informacji i
nawiązywanie współpracy w środowiskach naukowych.
Ciekawą dla bibliotekarzy cyfrowych okazała się też
sesja poświęcona użytkownikom i jakości bibliotek
cyfrowych, w trakcie której Jolanta Mazurek (Biblioteka
Kórnicka PAN) w referacie Bibliotekarskim okiem: jak
nie ulec magii liczb, czyli co nam mówią statystyki
biblioteki cyfrowej dokonała analizy podstawowej
statystyki w polskich bibliotekach cyfrowych – listy
najczęściej czytanych publikacji. Prelegentka zwróciła
uwagę na złożoność procesu oceny funkcjonowania
biblioteki cyfrowej i konieczność dobrania właściwego
podejścia do badanej inicjatywy. Podkreśliła, że nie
istnieje wzorzec, który można zastosować w każdym
środowisku biblioteki cyfrowej, a instytucje tworzące
biblioteki cyfrowe na świecie funkcjonują w
zdecydowanie różnych warunkach i dysponują bardzo
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różnymi środkami na tworzenie i utrzymanie bibliotek
cyfrowych.
W ramach konferencji po raz pierwszy
zorganizowano sesję posterową. Przedstawicielki BG PW
Małgorzata Wornbard i Maria Miller prezentowały poster
Dokumentowanie wystaw w bibliotece cyfrowej na
przykładzie
Biblioteki
Cyfrowej
Politechniki
Warszawskiej.
(M.M.)
Biblioteka, Książka, Informacja i Internet
W dniach 18-19 listopada 2010 r. w Lublinie odbyła się
zorganizowana przez Instytut Bibliotekoznawstwa i
Informacji Naukowej UMCS w Lublinie ogólnopolska
konferencja naukowa Biblioteka, Książka, Informacja i
Internet 2010. Tematyka konferencji obejmowała
następujące obszary tematyczne:


biblioteki cyfrowe, repozytoria wiedzy, katalogi i
bibliografie on-line, księgarnie internetowe, e-książki,
e-gazety/czasopisma i ich rola w społeczeństwie
informacyjnym oraz gospodarce opartej na wiedzy
 biblioteka jako centrum informacji
 znaczenie Web 2.0 dla działalności bibliotek oraz
rozpowszechniania informacji i wiedzy
 Internet - skuteczne wyszukiwanie
 otwarte zasoby naukowe i edukacyjne (prace
naukowe, podręczniki, kursy, programy, prezentacje,
i literatura na licencji Creative Commons)
 digitalizacja zasobów informacji i wiedzy
 edukacja w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji
naukowej w środowisku nowych technologii
informacyjnych
W konferencji wzięła udział Agnieszka Celej, która
przedstawiła referat Informator dziedzinowy a
bibliotekarz dziedzinowy w Bibliotece Głównej i
Bibliotece
Wydziału
Chemicznego
Politechniki
Warszawskiej.
(A.C.)
IATUL
W dniach 28 listopada - 1 grudnia 2010 r. w Bibliotece
Technische Universitat Munichen
odbyło się
organizowane pod auspicjami IATUL Seminar on
Librarians' Skills in a Changing Environment. Podczas
seminarium dyskutowano o potrzebie tworzenia nowych
stanowisk pracy w bibliotekach oraz zdobywaniu nowych
kwalifikacji przez pracowników.
Seminarium poprzedzone było spotkaniem Zarządu
IATUL,
podczas
którego dyrektor
J. Stępniak
przekazała informację o stanie przygotowań 32 dorocznej
konferencji IATUL, która odbędzie się w 2011 r. w
Politechnice Warszawskiej.
(J.St.)
Katalogowanie starych druków
Na przełomie listopada i grudnia (29.11-01.12.2010)
Zakład Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i
Dokumentacyjnej Biblioteki Narodowej zorganizował
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kurs Katalogowanie starych druków. Szkolenie
adresowane było do osób, które pracują z dawną książką,
a więc zarówno do bibliotekarzy jak i archiwistów oraz
pracowników
antykwariatów.
Zajęcia
prowadzili
specjaliści z Zakładu Starych Druków Biblioteki
Narodowej. Program kursu obejmował m. in. morfologię
dawnej książki, zasady opracowywania starych druków,
poznanie podstawowych publikacji i baz pomocnych w
opracowywaniu starych druków, techniki badania opraw,
terminologię fachową. W szkoleniu udział wzięły
Małgorzata Wornbard i Hanna Zdunek.
(M.W.)
Information Online
W dniach 30 listopada-2 grudnia 2010 r. w Londynie
odbyła się doroczna konferencja Information Online
2010 połączona z wystawą. Podobnie jak w poprzednich
latach konferencja i wystawa przyciągnęły tysiące ludzi z
całego świata. Program konferencji i otwarte seminaria
towarzyszące wystawie przygotowano w 6 blokach
tematycznych:
 Content Resources (zawartość zasobów)
 ePublishing Solutions (rozwiązania dla publikowania
elektronicznego)
 Library Management (zarządzanie biblioteką)
 Content Management (zarządzanie treścią)
 Search Solutions (rozwiązania dla wyszukiwania
informacji)
 Social Media (media społeczne)
Uczestnicy nie mogli brać udziału we wszystkich
sesjach i seminariach, ponieważ odbywały się równolegle,
ale szeroki zakres tematyczny pozwolił dokonać wyboru
najciekawszych wystąpień zarówno na konferencji, jak i
na wystawie.
Otwarcia konferencji dokonał gość specjalny Dion
Hinchcliffe z Dachis Group (USA), który rozpoczął
dyskusje na temat mediów społecznych i tego w jaki
sposób narzędzia społeczne zmienią większość działań na
całym świecie w ciągu najbliższych 3 lat.
Obrady konferencji toczyły się codziennie w trzech
równoległych sesjach. W kilku głównych
blokach
tematycznych omówiono m.in.:
 wykorzystanie otwartych i linkowanych danych
(linked data)
 rola specjalistów informacji w świecie linkowanych
danych
 wykorzystanie możliwości sieci społecznej i „cloud
computing” (model przetwarzania oparty na
użytkowaniu usług dostarczonych przez zewnętrzne
organizacje), jako wiodących atrybutów do
prowadzenia współpracy oraz wymiana wiedzy za
pomocą mediów społecznych
 nowe podejście do usług w bibliotece akademickiej
 Bing, Yahoo!, Microsoft kontra wyszukiwarki
alternatywne
 nowe zaawansowane techniki wyszukiwania
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przegląd i podkreślenie znaczenia Open Access, jako
również najbardziej udanych modeli biznesowych
 wpływ otwartych i linkowanych danych na biblioteki
i bibliotekarza
 zarządzanie
zagadnieniami
dotyczącymi
autentyczności danych, jakości i ich pochodzenia
 czym różni się wyszukiwarka społeczna od
wyszukiwarki internetowej
 nowe spojrzenie na wyszukiwanie i wpływ przyszłych
zastosowań na wyszukiwanie korporacyjne
 jak biblioteki wykorzystują „cloud computing” –
wady i zalety
 jakie kroki organizacyjne mogą podjąć specjaliści
informacji w celu przewidywania i wsparcia
zmieniających się zachowań konsumpcyjnych w
informacji
 jak zintegrować media społeczne ze strategią
biblioteki akademickiej i jak połączyć to z codzienną
pracą biblioteki
 jak motywować bibliotekarzy do wykorzystywania
mediów społecznych w ich pracy
 możliwe
zagrożenia
istniejące
w mediach
społecznych
 możliwość spojrzenia na przyszłość bibliotek w
wirtualnym świecie
W tym samym czasie uczestnicy konferencji mogli
także przemieszczać się do hali wystawowej, gdzie
wystawcy przygotowali liczne prezentacje i otwarte
seminaria.
Bardzo ciekawa była debata na temat mediów
społecznych w bibliotekach europejskich.
Wiodącym tematem tegorocznej konferencji były
media społeczne i możliwości komunikowania się przy ich
pomocy w różnych organizacjach, w tym także w
bibliotekach. W wielu wystąpieniach podkreślano
wyzwania i szanse rozwoju mediów społecznych jako
dominującej formy komunikacji. Sporo uwagi poświęcono
także zagadnieniom „open i linked data”, podkreślając
znaczenie istniejących i nowych standardów w ich
tworzeniu.
W otwartych seminariach sporo czasu poświęcono
także tematyce zarządzania, publikowania i wyszukiwania
informacji w świecie online.
W konferencji wzięli udział dyrektor Grzegorz
Płoszajski i Anna Tonakiewicz-Kołosowska.
Wiele materiałów konferencyjnych jest dostępnych
na stronie:
http://www.onlineinformation.co.uk/online2010/conference/conferenceprogramme_live.html
(A.T.-K.)
Szkolenie redaktorów BazTech
W dniach 31 listopada - 1 grudnia 2010 r. w Bibliotece
Głównej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w
Bydgoszczy odbyło się szkolenie dla redaktorów
BazTech, które miało na celu zapoznanie redaktorów z
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obsługą DeskLight – programu do wprowadzania, edycji i
przeglądania danych. Rozpoczęcie pracy w DeskLight
przewidziane jest w 2011 r.
Bibliotekę Główną reprezentowało w Bydgoszczy 5
osób: Agnieszka Celej, Ela Owczarczyk oraz trzy nowe
redaktorki: Teresa Styczek, Mariola Rymuza oraz
Agnieszka Bis.
(A.B.)
Online Educa Berlin 2010
W dniach 1-3 grudnia 2010 r. w Berlinie odbyła się
największa na świecie międzynarodowa konferencja z
zakresu e-learningu - Online Educa Berlin
(http://www.online-educa.com/en). Uczestniczyło w niej
ponad 2000 osób ze 108 krajów - przedstawiciele
środowiska akademickiego, nauczyciele ze szkół średnich,
podstawowych oraz reprezentanci firm prywatnych.
Nowoczesne
technologie
informacyjne
i
komunikacyjne
umożliwiają
wzbogacanie
oferty
edukacyjnej uczelni, szkół oraz firm prywatnych.
Omawiano między innymi następujące zagadnienia:
 tworzenie, wykorzystywanie i ocena e-kursów
 standardy i jakość kształcenia
 nowe technologie, nowe umiejętności
 blended learning
 m-learning
 wspieranie kształcenia osób niepełnosprawnych
 otwarta komunikacja
 zasoby otwarte.
Uczestnicy mieli możliwość udziału zarówno w
tradycyjnych sesjach wykładowych, jak i w prezentacjach
w niewielkich grupach (Demonstrations), warsztatach,
grupach dyskusyjnych, sesjach dla biznesu. Konferencji
towarzyszyła wystawa oferty firm związanych z szeroko
pojętą e-edukacją.
W konferencji uczestniczyły Iwona Socik i Marta
Sadowska-Hinc.
(M.S.-H.)
Seminarium w Katedrze Kartografii
W comiesięcznym seminarium organizowanym przez
Katedrę Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego wzięła
udział Jadwiga Siemiątkowska. Tematem wykładu dr
Tomasza Opacha była Prezentacja zjawisk za pomocą
złożonych
wizualizacji
kartograficznych.
Więcej
informacji będzie zamieszczonych na Blogu.
(J.S.)

Przypominamy:
bieżące informacje podajemy sukcesywnie na stronie
domowej Biblioteki Głównej
http://www.bg.pw.edu.pl

