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Biblioteka Główna 

Rada Biblioteczna 

W dniu 11 grudnia 2012 r. odbyło się  inauguracyjne 

posiedzenie Rady Bibliotecznej kadencji 2012-2016, 

w którym wzięli udział nowo wybrani członkowie 

Rady, dyrektor BG Jolanta Stępniak oraz Prorektor 

ds. Nauki prof. dr hab. Rajmund Bacewicz.  

Podczas obrad wybrano Prezydium Rady 

Bibliotecznej w składzie: 

  Przewodniczący Rady Bibliotecznej - prof. 

dr hab. inż. Marek Marczewski, 

  Z-ca Przewodniczącego Rady 

Bibliotecznej - prof. dr hab. inż. Piotr 

Magierski, 

  Sekretarz Rady Bibliotecznej - Małgorzata 

Muszyńska-Małczak. 

Rada Biblioteczna pozytywnie zaopiniowała wnioski 

o odznaczenie: 

 Złotym Medalem za Długoletnią Służbę 

Jolantę Zduńczyk i Iwonę Zgrzembską, 

 Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę 

Grażynę Drzazgę i Iwonę Socik, 

 Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę 

Agnieszkę Gawryś i Małgorzatę 

Muszyńską-Małczak. 

 

W dalszej części posiedzenia Rada dyskutowała 

nad głównymi problemami funkcjonowania systemu 

biblioteczno-informacyjnego PW na podstawie 

Raportu z oceny funkcjonowania SBI oraz nad 

wyborem prenumeraty źródeł elektronicznych na rok 

2013.  

(MMM)

Ewidencja dorobku i Repozytorium 

W dniu 21 listopada 2012 r. Senat PW przyjął 

Uchwałę nr 026/XLVIII/2012 w sprawie utworzenia 

centralnego systemu ewidencji i archiwizacji 

dorobku piśmienniczego, wydawniczego 

i dydaktycznego, pracowników, doktorantów, 

studentów i jednostek Uczelni oraz Repozytorium 

Politechniki Warszawskiej.  

 

Zgodnie z przyjętymi zasadami Biblioteka Główna 

jest merytorycznie odpowiedzialna 

za funkcjonowanie ewidencji oraz repozytorium. 

Za aktualność danych odpowiadają autorzy 

i jednostki podstawowe Uczelni. Przyjęto, że 

do systemu będą obligatoryjnie wprowadzone 

wszystkie utwory, które powstaną po 1 stycznia 

2013 roku. Zakłada się jednak, że wiele jednostek 

będzie zainteresowanych wprowadzeniem danych 

do systemu ewidencji już na etapie planowanej na 

I kwartał 2013 r. parametryzacji jednostek 

podstawowych Uczelni (której elementem jest 

informacja o publikacjach w punktowanych 

czasopismach). Ułatwieniem powinno być 

wcześniejsze załadowanie do bazy danych 

o publikacjach z afiliacją autorów na PW, 
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pozyskanych na podstawie zasobów otwartego 

Internetu, jak również częściowo bazy BIBLIO. 

Podstawą ewidencji będzie system opracowany 

na potrzeby Wydziału Elektroniki i Technik 

Informacyjnych, a następnie rozbudowywany przy 

współpracy z Wydziałem Inżynierii Środowiska oraz 

Biblioteki Głównej. Pełne wdrożenie 

oprogramowania planowane jest na czerwiec 2013 

roku, ale baza będzie dostępna do wprowadzania 

danych już od końca stycznia 2013 roku. W styczniu 

Biblioteka Główna planuje przeprowadzić również 

cykl szkoleń dla przedstawicieli wydziałów, którzy 

będą upoważnieni do aktualizacja danych. 

(JoSt) 

Spotkanie SBI 

 W ostatnim kwartale odbyły się 4 spotkania 

przedstawicieli SBI. Trzy z nich w znacznej części 

poświęcone były omówieniu indywidulanych 

raportów z Oceny jednostek SBI, dokonanych na 

podstawie ankiet samooceny oraz ankiet 

użytkowników. Wiele kontrowersji wzbudziła 

pierwsza wersja raportów przekazanych 

kierownikom bibliotek. W wyniku przyjętych przez 

Zespół ds. Oceny zmian i wspólnych ustaleń 

zmodyfikowano raporty, kładąc większy nacisk na 

ustandaryzowane dane.  

Na ostatnie w 2012 roku spotkanie przedstawicieli 

SBI, w którym uczestniczyli także kierownicy 

jednostek Biblioteki Głównej, przybył Prorektor ds. 

nauki prof. Rajmund Bacewicz. Spotkanie stało się 

okazją do zaprezentowania podstawowych 

problemów bibliotek PW oraz ich pracowników. 

Mówiono m.in. o trudnościach we współpracy 

pomiędzy bibliotekami a przedstawicielami Uczelni, 

o potrzebie wprowadzenia uregulowań formalnych 

wspierających proces gromadzenia i ochrony 

zbiorów, a także o wprowadzaniu do programów 

nauczania treści związanych z informacją naukową 

i pozyskiwaniem kompetencji informacyjnych przez 

studentów (w ramach tworzonych KRK).

(JoSt) 

 

Poznaj Władze naszej Uczelni 

 

Biblioteka Główna z okazji Święta Politechniki 

Warszawskiej zorganizowała wystawę planszową 

Poznaj Władze naszej uczelni. Inicjatorką, 

opiekunem merytorycznym i autorką oprawy 

plastycznej jest Dorota Wojnowska. W Krużgankach 

Dużej Auli Gmachu Głównego w dniach 12-25 

listopada 2012 roku zaprezentowano 26 sylwetek 

osób, które zostały wybrane na nową kadencję 

2012-2016. Głównym elementem każdej planszy był 

formularz z 10 pytaniami przygotowanymi przez 

BGPW i odpowiedziami profesorów. Pytania miały 

formę ankiety i dotyczyły opinii na temat Politechniki 

Warszawskiej (np. Politechnika jest..., Moje ulubione 

miejsce na Politechnice...), studiów na naszej 

uczelni (np. Gdy widzę studentów..., Najważniejsza 

lektura studenta PW), jak również zawierały opinie 

światopoglądowe portretowej osoby (np. 

Najważniejsze dla mnie odkrycie naukowe, Motto 

życiowe). Wokół formularza rozłożono przedmioty 

lub zdjęcia udostępnione przez osoby biorące udział 

w projekcie. Wszystkie elementy były 

sfotografowane lub zeskanowane, a następnie 

przetworzone w programie graficznym tak, aby 

powstała kompozycja przedstawiająca zestaw 

przedmiotów rozłożonych w „artystycznym 

nieładzie”. Jego Magnificencja Rektor PW, 

Prorektorzy oraz Dziekani byli współautorami plansz 

poprzez dobór przedstawionych przedmiotów, które 

w sposób symboliczny przybliżyły ich pasje, 

zainteresowania oraz osiągnięcia organizacyjne 

i naukowe. Dzięki wystawie mieliśmy możliwość 

poznania władz uczelni przez pryzmat czytanych 
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lektur, przekazanych zdjęć, a także opinii zawartych 

w odpowiedziach na pytania. Takie ujęcie pozwoliło 

nam ujrzeć mniej oficjalną stronę portretowanych 

osób. 

Od 28 listopada 2012 r. do 5 stycznia 2013 r. 

wystawę można zobaczyć w Filii PW w Płocku, 

w Gmachu Głównym, w holu na parterze. 

Ekspozycja ze względu na duże zainteresowanie 

studentów i pracowników PW będzie prezentowana 

również na innych wydziałach.  

(DW)

Wystawa zagranicznych książek naukowych 

W dniach 21-23 listopada w Bibliotece Głównej 

Politechniki Warszawskiej odbyła się coroczna 

Wystawa Zagranicznych Książek Naukowych. 

Organizatorem wystawy był Oddział Gromadzenia 

Druków Zwartych przy współpracy z firmą ABE/IPS. 

Pokazaliśmy ok. 1000 najnowszych książek 

z zakresu nauk technicznych i społecznych. Tym 

razem wystawa miała rozszerzoną formę - książki 

zaprezentowano dodatkowo na Wydziale Elektroniki 

i Technik Informacyjnych, Wydziale Transportu, 

Wydziale Fizyki oraz na Wydziale Elektrycznym.  

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem 

zarówno pracowników naukowych i doktorantów jak 

i studentów. Była również okazją do spotkania 

Kierownika Oddziału Gromadzenia Druków 

Zwartych z bibliotekarzami dziedzinowymi. 

Dotyczyło ono polityki gromadzenia zbiorów - 

obecnych zasad i nowych wyzwań. Obecnie 

wybrane książki są przedmiotem opracowania. 

(APot) 

Summon 

6 grudnia 2012 r. odbyło się spotkanie 

z przedstawicielką firmy  ProQuest p. Orianą 

Filipionek,  którego tematem była Multiwyszukiwara 

Summon - jej zalety i wady. W sposób szczegółowy 

przedstawiono Summona od strony użytkownika, 

zaprezentowano jego funkcje takie jak: zawężanie 

rezultatów wyszukiwania poprzez ograniczanie ich 

do haseł przedmiotowych, typu publikacji czy 

języka. Wskazano także bazy, które mogą być 

przeszukiwane za pomocą tej wyszukiwarki. 

Druga część spotkania przebiegała w charakterze 

dyskusji. Przedstawiciele firmy odpowiadali na 

pytania zadawane przez bibliotekarzy. Dyskutowano 

także nad użytecznością Summona,  porównując 

rezultaty, które można otrzymać za jego pomocą, 

z wynikami uzyskiwanymi poprzez bezpośrednie 

wyszukiwanie w danej bazie.  

 

W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Biblioteki 

Głównej oraz jej filii. Miało ono na celu 

podwyższenie kompetencji personelu biblioteki 

w wykorzystaniu oferowanych przez bibliotekę 

zaawansowanych narzędzi wyszukiwania informacji. 

Z multiwyszukiwarki można korzystać do końca 

kwietnia 2013 roku. Opinie dotyczące Summona 

można przesyłać na adres: oin@bg.pw.edu.pl. 

(MG) 

BookCrossing 

W czerwcu 2012 r. nasza Biblioteka przyłączyła się 

do ogólnoświatowej akcji Bookcrossingu, będącej 

jedną z wielu form popularyzowania czytelnictwa na 

świecie. Idea dzielenia się książkami jest również 

sposobem na promocję Biblioteki. Wynika to z faktu, 

iż aby stać się w pełni członkiem Bookcrossingowej 

społeczności, należy zarejestrować swoją 

działalność na oficjalnej stronie akcji, a co za tym 

mailto:oin@bg.pw.edu.pl
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idzie zaprezentować swoją działalność  na szerszą 

skalę.  W chwili obecnej, możemy z dumą 

zakomunikować, że po akcji promocyjnej, którą 

przeprowadziliśmy w listopadzie na terenie PW, 

zainteresowanie „uwalnianymi” przez nas książkami 

znacznie wzrosło. Liczymy zatem, że popularność 

naszej Bookcrossingowej półki z książkami będzie 

wzrastała każdego dnia.  

(WK) 

Statystyki Oddziału Udostępniania 

Statystyka wypożyczeń – zwrotów – prolongat 

w miesiącu październiku w latach 2008-2012 miała 

na celu ukazanie, jak na przestrzeni tego czasu 

funkcjonował Oddział Udostępniania 

i Przechowywania Zbiorów. Dane dzięki którym 

zostały sporządzone wykresy, zaczerpnięto 

z systemu Aleph i dotyczą trzech wypożyczalni: 

Wypożyczalni Studenckiej, Wypożyczalni 

Krótkoterminowej oraz Wolnego Dostępu.  
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Wykres 1. Wypożyczenia- zwroty- prolongaty  

z Wypożyczalni Studenckiej październik 2008-2012 r. 

Wypożyczalnia Krótkoterminowa

823

745

506

368

429

451

369

245

190

290

0 200 400 600 800 1000

2008

2009

2010

2011

2012

p
a

ź
d

z
ie

rn
ik

zwroty

wypożyczenia

 

Wykres 2. Wypożyczenia - zwroty z Wypożyczalni 

Krótkoterminowej, październik 2008-2012 r. 
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Wykres 3. Wypożyczenia -  zwroty -  prolongaty  

z Wolnego Dostępu, październik 2008-2012 r. 

 

W roku 2011 rozszerzono prawo do korzystania 

z Wolnego Dostępu dla wszystkich studentów PW, 

dzięki czemu w latach 2011-2012 odnotowaliśmy 

wzrost wypożyczeń (2010 - 1 772, 2012 - 2 980).  

Ostatni wykres przedstawia zestawienie wszystkich 

danych z wyżej wymienionych wypożyczalni.  

 

Oddział Udostępniania i Przechowywania Zbiorów
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Wykres 4. Wypożyczenia – zwroty -  prolongaty z Oddziału 

Udostępniania i Przechowywania Zbiorów, październik 

2008-2012r. 
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Wpływ na wypożyczenia w Oddziale Udostępniania 

i Przechowywania Zbiorów miała ilość aktywnych 

użytkowników BG. W latach 2008-2009 ich liczba 

wahała się od 20 tys. do 22 tys. - był to okres kiedy 

zanotowano  najlepsze wyniki. 

 

Na spadek wypożyczeń w latach 2010-2011 miały 

wpływ m.in. czynniki takie jak zmniejszająca się 

liczba aktywnych użytkowników (do ponad 19 tys.) 

oraz zwiększająca się popularność korzystania z e-

baz (liczba logowań w kolejnych latach wynosiła: 

2008 r. - 67 719, 2009 r. - 84 311, 2010/2011- 

ponad 100 tys.). W roku 2011 zgodnie 

z rozporządzeniem ministra finansów podniesiono 

podatek VAT na książki z 0% na 5%. Zabieg ten 

spowodował zmniejszenie zakupu książek o ok. 2 

tys. w stosunku do roku 2010. Wykupione przez 

bibliotekę licencje na e-książki jak i czasopisma 

elektroniczne, których liczba z roku na rok zwiększa 

się coraz bardziej, przyczyniły się do spadku liczby 

użytkowników korzystających z tradycyjnych 

zasobów biblioteki.  

 

W wakacje 2012 roku BG powiększyła swój 

księgozbiór o przejęte zasoby zlikwidowanej 

biblioteki Wydziału Administracji i Nauk Społecznych 

PW. Liczba aktywnych użytkowników na koniec 

października wzrosła o ok. 3,5 tys., co miało wpływ 

na wzrost wypożyczeń.  

Październik 2012 roku był miesiącem wytężonej 

pracy dla wszystkich pracowników biblioteki. 

Rozpoczął się nowy rok akademicki, więc aby 

uniknąć kolejek przy rejestrowaniu w systemie 

bibliotecznym studentów I roku, utworzono „punkt 

zapisu czytelników” w Wypożyczalni Studenckiej. 

Obsługę w punkcie pełnili głównie pracownicy Sekcji 

Udostępniania, co pozwoliło pracownikom Sekcji 

Wypożyczalni Studenckiej skupić się na realizacji 

wpływających zamówień czytelników bez zakłóceń 

i opóźnień.  

Dla studentów pierwszego roku przygotowane 

zostały zajęcia z przysposobienia bibliotecznego. 

Zostały przeprowadzone w formie tradycyjnych 

zajęć w Sali Dydaktycznej i Komputerowej BG PW 

oraz filiach BG.  Podczas zajęć studentom 

przedstawiono:  

 Regulamin udostępniania zbiorów,  

 strukturę BG i jej organizację, 

 informację o zbiorach biblioteki 

i o dostępie do nich, 

 jak korzystać z katalogu 

bibliotecznego, 

 jak się zapisać do biblioteki, 

 jak działa konto biblioteczne. 

Szkolenia były prowadzone przez  zespół 

bibliotekarzy. Z OUiPZ zajęcia prowadziły: Alicja 

Portacha, Jadwiga Siemiątkowska i Wioletta 

Ledzion. 

(ASka) 

Biblioteka Cyfrowa w IV kwartale 2012 r. 

12 grudnia 2012 r. liczba publikacji w Bibliotece 

Cyfrowej przekroczyła 3500. Dokumentem, który 

dopełnił tę liczbę, był jeden z numerów miesięcznika 

Gaz i Woda z 1928 r.  

W IV kwartale 2012 r. do Biblioteki Cyfrowej PW 

wprowadzone zostały kolejne roczniki czasopisma 

Przegląd Techniczny, kontynuowana była też 

digitalizacja czasopisma Gaz i Woda.  

 

Znaczącymi pozycjami dodanymi w tym kwartale 

były pełnotekstowe bibliografie wybranych publikacji 

Ludwika Szperla i Tadeusza Urbańskiego, dające 

czytelnikom dostęp do tekstów kilkuset publikacji. 

W ramach współpracy z Biblioteką Wydziału MEiL 

zdigitalizowane zostały kolejne roczniki z lat 30. 

Prac Instytutu Aerodynamicznego w Warszawie. 

W ramach projektu Ocalić od zapomnienia włączono 

do BCPW część książek Feliksa Kucharzewskiego, 

Stefana Bryły, Wiesława Chrzanowskiego. 

Wprowadzono też do Biblioteki Cyfrowej Statuty PW 

z okresu powojennego oraz publikacje pracowników 

Biblioteki Głównej. 
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Najczęściej czytanym dokumentem w Bibliotece 

Cyfrowej PW pozostaje od dłuższego czasu 

bibliografia pełnotekstowa prof. Witolda Nowackiego 

(ponad 448 tys. wejść). Na drugim miejscu znajduje 

się artykuł Rough sets (zbiory przybliżone) prof. 

Zdzisława Pawlaka (ponad 61 tys. wejść) a na 

trzecim Graficzny zapis konstrukcji: przewodnik do 

zajęć projektowych (ponad 56 tys. wejść), skrypt 

najpoczytniejszy we wszystkich polskich 

bibliotekach cyfrowych, znajdujący się też w swojej 

źródłowej Bibliotece Cyfrowej Politechniki 

Lubelskiej. 

(MM) 

Filie BG 

Kursy zdalne dla chemików 

W październiku 2012 r. odbyła się kolejna edycja 

kursu e-learningowego dla chemików. Dziękujemy 

za wsparcie naszych inicjatyw pracownikom 

Wydziału Chemicznego - prof. Antoniemu 

Kunickiemu oraz prof. Ludwikowi Synoradzkiemu.  

Kurs pt. Przegląd e-źródeł z zakresu chemii i nauk 

pokrewnych obejmował przegląd najważniejszych 

źródeł informacji dla chemików, a także kwestie 

związane z etycznym wykorzystywaniem 

zgromadzonych materiałów w swoich pracach i ich 

cytowaniem za pomocą programu RefWorks. Kurs 

składał się z czterech godzin wykładu i zajęć online. 

Uczestniczyło w nim 147 studentów 5 semestru 

z kierunku Technologia Chemiczna, z czego 96 

osób go ukończyło. Kurs prowadził czteroosobowy 

zespół: M. Sadowska-Hinc, I. Socik, J. Gola, M. 

Gajewska.   

 

Miło nam poinformować, że dzięki współpracy 

z koleżankami z Oddziału Udostępniania mogłyśmy 

nagrodzić trzech studentów, wręczając im podwójne 

zaproszenia na spektakle do Teatru na Woli. 

Dziękujemy za pomysł i liczymy na dalszą 

współpracę w zakresie promocji e-kursów, także na 

Facebooku. 

(MSH) 

Biblioteka Wydziału Chemicznego 

Biblioteka Wydziału Chemicznego zakupiła 20 vol. 

książek zamówionych przez pracowników Wydziału 

na zorganizowanej przez Bibliotekę Główną PW 

wystawie książek zagranicznych. 

 

W ramach projektu Scalanie i aktualizacja 

centralnego katalogu bibliotek PW  Biblioteka 

Wydziału Chemicznego rozpoczęła pracę nad 

wprowadzaniem zbiorów Biblioteki Wydziału 

Architektury. W listopadzie i w grudniu 2012 r. 

wprowadzono do katalogu 90 tytułów prac 

doktorskich, ok. 80 tytułów czasopism oraz ponad 

2000 roczników czasopism. 

(AC) 

Filia BG Terenu Południowego 

W ostatnim kwartale 2012 r. w Filii przy ul. Narbutta 

prace koncentrowały się głównie na obsłudze 

czytelników w miesiącu październiku, w tym 

prowadzeniu szkoleń dla studentów pierwszego 

roku oraz kontynuowaniu prac w Bibliotece 

Wydziału Mechatroniki. W grudniu zakończyliśmy 

prace przy wprowadzaniu księgozbioru tej biblioteki 

do systemu Aleph. Biblioteka Wydziału Mechatroniki 

planuje wprowadzić komputerowe wypożyczenia od 

nowego semestru. 
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W Bibliotece Terenu Południowego od grudnia 

przez okres czterech miesięcy będzie pracować 

Agata Petiuk. Z kolei Mariola Purzycka będzie w tym 

czasie pracować w Oddziale Opracowania Druków 

Zwartych w BG. 

(AKom) 

Filia BG w Płocku 

W okresie od  1 października 2012 r.  do 15 grudnia 

2012 r.  w Czytelni Filii BGPW w Płocku zostały 

zorganizowane dwie wystawy. Wystawę pt. Detale 

Płocka- Płock znany i nieznany w fotografii  ze 

zdjęciami Tomasza Bombały, zorganizowała Filia 

Biblioteki we współpracy z Płockim Towarzystwem  

Fotograficznym. Druga wystawa pt.  Afisze 

niemieckich władz okupacyjnych z terenu miasta 

Płocka (1939-1940) powstała dzięki Państwowemu 

Archiwum w Płocku.  

Wystawy cieszyły się dużym uznaniem pracowników 

i studentów Wydziału. 

(AKow) 

Szkolenia i Seminaria 

Targi ACADEMIA 2012 

W dniach 7-9 listopada 2012 r. w Auli Głównej 

Politechniki Warszawskiej odbyła się Szósta Edycja 

Targów Książki Akademickiej i Naukowej 

ACADEMIA 2012. Wzięło w nich udział około 

40 wydawców. Największą grupę stanowiły 

wydawnictwa akademickie i naukowe, ale można 

było znaleźć również publikacje o charakterze 

technicznym i humanistycznym. Nie zabrakło także 

książek z zakresu ekonomii, psychologii, publikacji 

instytutów badawczych oraz ofert warszawskich 

antykwariuszy. Osoby, które nie były 

zainteresowane zakupem książek, mogły skorzystać 

z akcji Książka za książkę. Przygotowano w tym 

celu stoisko, w którym można było wymienić 

się książkami - przede wszystkim podręcznikami 

oraz książkami naukowymi i popularnonaukowymi. 

Uroczyste otwarcie Targów Akademia 2012 

rozpoczęło się o godz. 12.00.  Spotkanie rozpoczęto 

od wręczenia nagród: 

 Pierwsza nagroda ACADEMIA za najlepszą 

książkę akademicką i naukową trafiła 

do Wydawnictwa Lekarskiego PZWL 

za książkę Położnictwo. Tom I-IV.  

 Druga nagroda REKTORA POLITECHNIKI 

WARSZAWSKIEJ za najlepszą książkę 

techniczną o charakterze dydaktycznym 

otrzymała książka Inżynieria metali i ich 

stopów Stanisława Skrzypka i Karola 

Przybyłowicza (Wydawnictwo Akademii 

Górniczo-Hutniczej).  

 Trzecią nagrodę ECONOMICUS Dziennika 

Gazety Prawnej otrzymali: 

-  w kategorii Najlepsza książka szerząca 

wiedzę ekonomiczną - Leszek Czarnecki (Studio 

Emka) za książkę Biznes po prostu,   

- w kategorii Najlepszy poradnik ekonomiczny 

Tomasz Budziak za książkę (Poltext) Sukcesja w 

rodzinie biznesowej, 

- w kategorii Najlepsze tłumaczenie książki 

ekonomicznej - Thomas Sargent i Francois Velde 

(Kurhaus Publishing) za Wielki problem drobniaków, 

 Czwarta nagroda TECHNICUS 

przyznawana przez Federację 

Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 

NOT za najlepszą książkę z zakresu 

techniki, przypadła prof. Jerzemu 

Lewitowiczowi, autorowi książki Podstawy 

eksploatacji statków lotniczych 

(Wydawnictwo Instytutu Technicznego 

Wojsk Lotniczych). 
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 Laureatem piątej nagrody im. Profesora 

Jerzego Skowronka przyznawanej autorom 

i wydawcom w dziedzinie historii 

i archiwistyki został prof. Jarosław Czubaty 

za książkę Księstwo Warszawskie (1807-

1815), która ukazała się nakładem 

Wydawnictwa Uniwersytetu 

Warszawskiego. 

Pierwszy dzień zakończył się wykładem prof. 

Grzegorza W. Kołodko pt.: Bestseller „Wędrujący 

świat”, czyli ekonomia dla ludzi. W kolejnych dniach 

można było m.in. wziąć udział w wykładzie prof. 

Tomasza Dołęgowskiego i dr Jacentego 

Siewierskiego pt. Religie światowe wobec 

współczesnych wyzwań gospodarczych. Została 

również przeprowadzona rozmowa z prof. Jerzym 

Bralczykiem i dr Jackiem Wasilewskim O nowych 

zjawiskach w języku oraz odbyło się spotkanie 

z Władysławem Bartoszewskim pt. To co 

najważniejsze, które poprowadził Artur Wolski.  

(ASka) 

Nowości w Nukat 

Nowa wersja klienta VIRTUA. Wystąpiły 

zauważane przez Państwa problemy techniczne 

w pracy systemu VIRTUA - klient systemu tracił 

kontakt z bazą. W związku z pojawiającymi się 

problemami technicznymi z dostępem do bazy 

NUKAT, uruchomiony został na serwerze nowy port 

dla bibliotek pracujących w systemie ALEPH. 

Oddział Informatyzacji dokonał zmiany 

dotychczasowych ustawień na wszystkich 

stanowiskach pracy. Problemy techniczne z nową 

wersją systemu VIRTUA zakończyły się wraz 

z podmianą wersji klienta VIRTUI. Grażyna Kiwała 

ponownie wgrała na każde stanowisko robocze 

w BGPW zaktualizowaną wersję klienta systemu 

VIRTUA (2011.2.18.8.2). Wszelkie problemy 

z działaniem nowej wersji należy zgłaszać 

do Ośrodka Informatyzacji. 

 

Porównanie numerów kontrolnych rekordów 

bibliograficznych baz lokalnych z symbolami 

bibliotek przypisanymi rekordom bibliograficznym 

bazy NUKAT: akcja odbywa się raz w roku. Tym 

razem miała miejsce 21 listopada 2012 r. Wynik 

okazał się dla nas pomyślny. Procent niezgodności 

wyniósł 0,27% (rozbieżności w NUKAT) oraz 0,06% 

(rozbieżności w bazie lokalnej). Biorąc pod uwagę 

akcję kopiowania rekordów podczas przejmowania 

księgozbioru Wydziału Administracji i Nauk 

Społecznych, wynik uważam za dobry.  

 

Ustalenia: na stronie www NUKAT w dziale 

Warsztat katalogera co jakiś czas pojawiają się 

nowe procedury lub przepisy opracowywania 

dokumentów w NUKAT. Ostatnio dodano nowe 

ustalenia dotyczące opisu norm, instrukcję 

opracowania propagandowych czasopism 

antypolskich (tzw. gadzinówek) autorstwa Pani 

Barbary Nałęcz oraz nowy dokument pt. 

Opracowanie dokumentów życia społecznego 

w katalogu centralnym NUKAT. Zapraszam 

do zapoznania się z tymi dokumentami. Osoby 

katalogujące informację na ten temat dostają 

na bieżąco. 

 

Na stronie NUKAT w dziale Szkolenia można 

znaleźć prezentacje dotyczące jednego rekordu khw 

w dwóch funkcjach - rekordu khf i rekordu jhp KABA 

czyli tzw. rekordu uniwersalnego. Materiały zostały 

przygotowane przez Bożenę Zawistowską oraz 

Annę Hallay. 

 

Dostęp do elektronicznej wersji instrukcji MARC 

21 rekordu bibliograficznego dla książki jest znów 

otwarty. Z instrukcji można korzystać bez 

podawania hasła. 

 

Hasło ujednolicone dla nazwy wydawcy. Od 1 

stycznia 2013 roku Centrum NUKAT wprowadza 

obowiązek stosowania w rekordach 

bibliograficznych hasła ujednoliconego dla nazwy 
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wydawcy. Dzięki temu katalog NUKAT oraz co 

najważniejsze nasz katalog, zostaną wzbogacone 

o nowy rodzaj haseł khw oraz o nowe możliwości 

wyszukiwawcze. Nasi użytkownicy zyskają prosty 

punkt dostępu do wszystkich publikacji danego 

wydawcy. Bibliotekarze będą mogli łatwo śledzić 

nowe publikacje poszczególnych wydawnictw. 

Ujednolicona nazwa wydawcy będzie zatem 

przydatna nie tylko przy opracowaniu zbiorów, ale 

także przy ich gromadzeniu. Ponadto Centrum 

NUKAT zobowiązało się do utworzenia około 5000 

rekordów khw dla nazw wydawców, co 

zdecydowanie ułatwi nam pracę. NUKAT planuje 

też w 2013 roku automatyczne uzupełnianie 

rekordów bibliograficznych hasłami ujednoliconymi 

dla nazw wydawców, dzięki czemu część rekordów 

bibliograficznych zyska dodatkowy punkt dostępu. 

23 listopada 2012 r. odbyło się szkolenie online 

poświęcone wprowadzeniu w katalogu NUKAT 

obowiązku stosowania w rekordach 

bibliograficznych hasła ujednoliconego dla nazwy 

wydawcy oraz zasadom tworzenia tego typu 

rekordów khw. 

 (MW) 

Seminarium na Wydziale EiTI 

W piątek 30 listopada 2012 r. na Wydziale 

Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki 

Warszawskiej odbyło się II Seminarium Sekcji 

Historycznej Polskiego Towarzystwa  

Informatycznego. Uczestniczyło w nim liczne grono 

osób zainteresowanych historią polskiej informatyki. 

Seminarium otworzył dziekan WEiTI  prof. dr hab. 

inż. Krzysztof  Zaręba. Wykład inauguracyjny 

wygłosił  przewodniczący Sekcji Historycznej  PTI  

Jerzy Nowak. Przedstawił on historyczny przegląd 

zdarzeń zasługujących na miano korzeni 

współczesnej informatyki takich jak wybitne dzieła 

Józefa Naronowicza Narońskiego (XVII w.),  

Stanisława  Grzepskiego (XVI w.)  czy też  

Franciszka Scheidta (XVIII w.). Na koniec 

zaprezentowane zostały statystyki produkcji 

komputerów w Polsce w latach 1959-1991. Wśród 

prelegentów obecny był również Dyrektor Biblioteki 

Głównej Politechniki Śląskiej. Bibliotekę Główną PW 

reprezentowały Teresa Gumołowska i Hanna 

Zdunek. 

(TG) 

Prawa autorskie 

18 października 2012 r. w Małej Auli Politechniki 

Warszawskiej odbyło się szkolenie nt. ochrony 

własności intelektualnej pt. Prawa autorskie. 

Szkolenie było zorganizowane przez Urząd 

Patentowy RP w ramach projektu systemowego 

POIG 05.02.00-00-004/10 Wsparcie efektywnego 

wykorzystania własności przemysłowej 

w innowacyjnej gospodarce. Program szkolenia 

obejmował pięć wykładów zaprezentowanych przez 

specjalistów, których zainteresowania i działalność 

wiążą się z tematyką praw autorskich. 

 

Wykład wprowadzający traktował o współczesnych 

trendach rozwoju ochrony prawno-autorskiej. 

Wygłosił go prof. Jan Błeszyński z Uniwersytetu 

Warszawskiego. Następnie Marek Bukowski 

z kancelarii prawnej „Bukowscy i Wspólnicy” 

przedstawił prezentację pt. Nabywanie i korzystanie 

z praw autorskich w działalności małych i średnich 

przedsiębiorstw. Teoria i praktyka. Wystąpienie 

dotyczyło przede wszystkim umów autorskich 

i wątpliwości prawnych z nimi związanych. Na temat 

prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej 

oraz ochrony na zasadach zwalczania nieuczciwej 

konkurencji mówiła prof. Ewa Nowińska 
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z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przybliżyła 

uczestnikom m.in. specyfikę produktów własności 

przemysłowej: wynalazków i znaków towarowych. 

Czwarty wykład pt. Opodatkowanie twórców odnosił 

się do źródeł przychodu autorów i opłacanych 

podatków. Zaprezentował go sędzia Naczelnego 

Sądu Administracyjnego, Józef Gach. Duże 

zainteresowanie słuchaczy wzbudziło ostatnie 

wystąpienie dotyczące nowoczesnych typów 

wolnych licencji. Dr Wojciech Machała 

z Uniwersytetu Warszawskiego omówił m.in. model 

licencyjny GNU (General Pulblic Licence) oraz 

model creative commons. 

 

Podczas szkolenia zostały zorganizowane również 

stoiska konsultacyjno-informacyjne, gdzie 

uczestnicy mogli uzyskać od ekspertów Urzędu 

Patentowego RP oraz Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego użyteczne informacje lub 

skonsultować problemy dotyczące prowadzonej 

działalności. 

 

Z Biblioteki Głównej PW w szkoleniu uczestniczyły 

Elżbieta Owczarczyk i Justyna Antosik. 

(JA) 

Spotkanie archiwów PAN 

W dniu 21 listopada 2012 r. odbyło się 

zorganizowane przez Archiwum PAN i Polskie 

Towarzystwo Archiwalne IV Spotkanie Archiwów 

Instytucji Polskiej Akademii Nauk, w którym 

uczestniczyła Olga Giwer oraz Weronika Kubrak. 

Tematem przewodnim spotkania była Dokumentacja 

elektroniczna - aspekty prawne a praktyka Instytucji 

Polskiej Akademii Nauk. Podczas zebrania 

omówione zostały polskie aspekty prawne 

gromadzenia dokumentacji archiwalnej oraz 

problemy związane z tworzeniem i funkcjonowaniem 

archiwów w instytutach PAN. Niezwykle ciekawą 

częścią spotkania była prezentacja dotycząca 

metod i problemów związanych z długookresowym 

przechowywaniem dokumentów i ich 

udostępnianiem.  

(WK) 

Biblioteki z wizją 

W dniach 11-12 października 2012 r. w Warszawie 

odbył się III Ogólnopolski Kongres Bibliotek 

Publicznych Biblioteka z wizją. Jest 

on organizowany co roku przez  Fundację Rozwoju 

Społeczeństwa Informacyjnego, prowadzącą 

Program Rozwoju Bibliotek. Kongres jest miejscem 

spotkań bibliotekarzy z całej Polski, którzy biorą  

udział w zajęciach praktycznych, zapoznają się 

z dobrymi praktykami oraz wymieniają 

doświadczenia. 

 

Podczas inauguracji kongresu odbyła się debata na 

temat wartości, którymi kieruje się Biblioteka z wizją. 

W debacie wzięli udział: Elżbieta Stefańczyk - 

przewodnicząca SBP, dr Tomasz Makowski -

dyrektor Biblioteki Narodowej, Joanna Orlik - 

dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury, dr Alek 

Tarkowski- dyrektor Centrum Cyfrowego Projekt 

Polska. 

 

W części warsztatowo-integracyjnej znalazło się 36 

warsztatów zgrupowanych w 9 następujących 

blokach tematycznych: Z jak Zespół, O jak 

Otwartość, W jak Współpraca, A jak Argument 

w Akcji, I jak Informacja, K jak Kultura, E jak 

Edukacja, I jak Integracja, I jak Inspiracje. Sesje 

warsztatowe poświęcono sposobom funkcjonowania 

modelowej biblioteki oraz sposobom doskonalenia 

świadczonych przez nią usług.  
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BG PW reprezentowały Weronika Kubrak i Agata Petiuk. 

(APet) 

The Researcher of Tomorrow 

W dniach 3-5 grudnia 2012 r. Olga Giwer oraz 

Weronika Kubrak uczestniczyły w organizowanej 

przez The European Library konferencji The 

Researcher of Tomorrow. Podczas tego 

kilkudniowego spotkania odbywającego się 

w Madrycie uczestnicy mieli okazję wziąć udział 

w prelekcjach dotyczących otwartego dostępu 

do informacji oraz wymagań jakie należy spełnić, 

aby korzystanie z tworzonych baz danych mogło 

wpłynąć pozytywnie na rozwój nauki i gospodarki 

europejskiej. Istotnym punktem spotkania była 

prezentacja dotycząca korzyści oraz możliwości 

finansowania bibliotek w ramach programu Horizon 

2020. Uczestnicy konferencji mieli również okazję 

zapoznać się z trzyletnim projektem Europeana 

Cloud, który ma na celu, rozpoczęcie w lutym 

2013 r. budowy tzw.  „infrastruktury chmurowej” - 

przestrzeni do przechowywania metadanych i treści. 

Zorganizowane zostały również warsztaty dotyczące 

marketingu w bibliotece, budowania platform 

przydatnych dla społeczności naukowej na całym 

świecie, nowych technologii i wyzwań jakie za sobą 

niosą oraz rozwoju tworzonej przez Europeana 

Research nowej usługi The European Library’s API 

(Application Programming Interface). Ostatni dzień 

konferencji zarezerwowany był dla osób 

uczestniczących w tworzeniu The European Library.  

(WK) 

Jubileusz Politechniki w Rydze 

W dniu 18 października 2012 r. z okazji jubileuszu 

150-lecia Politechniki w Rydze oraz jej Biblioteki 

odbyła się sesja jubileuszowa zatytułowana 

Academic Libraries in 21 Century. Podczas sesji 

prezentowano referaty dotyczące historii i bieżącej 

działalności Bibliotek: Politechniki Ryskiej, 

Łotewskiej Biblioteki Narodowej oraz Politechniki 

Wileńskiej i Politechniki w Tallinie. O problemach 

związanych z wprowadzaniem zajęć z zakresu 

informacji naukowej mówiła przedstawicielka 

biblioteki medycznej Daiga Spila (Riga Stradiņš 

University Library).  Referat o prowadzonych 

w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej e-

learningowych formach kształcenia przedstawiła 

dyr. Jolanta Stępniak (E-learning - Methods and 

Tools Improving Effects of Library Training). 

(JoSt) 

Edukacja Informacyjna 

W dniach 4-5 października 2012 r. miała miejsce 

międzynarodowa konferencja nt. edukacji 

informacyjnej i medialnej, zorganizowana przez 

Komisję ds. Edukacji Informacyjnej przy 

Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich oraz 

Bibliotekę Uniwersytecką,  której siedziba była 

też miejscem konferencji. 

 

Głównym tematem obrad było kształcenie 

kompetencji informacyjnych studentów, 

w kontekście wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji 

dla Szkolnictwa Wyższego w Polsce, oraz uczniów 

na wszystkich poziomach nauczania. 

Po otwarciu konferencji i przedstawieniu 

wystąpienia wprowadzającego do tematu, 

uczestnicy mogli wziąć udział w jednej z dwóch 

równoległych sesji  tematycznych: 

 Edukacja informacyjna i medialna w szkole, 

 Edukacja informacyjna na uczelni. 
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W sesji dotyczącej uczelni na szczególną uwagę 

zasługuje wystąpienie przygotowane przez 

dr Emanuela Kulczyckiego pt. Kompetencje 

informacyjne badacza komunikacji, odnoszące 

się do metod i umiejętności w nawiązywaniu 

kontaktów i współpracy z kadrą akademicką 

w zakresie edukacji informacyjnej. 

Bardzo dużo wskazówek praktycznych można było 

uzyskać podczas wystąpienia na temat aspektów 

wdrażania edukacji informacyjnej na uniwersytecie 

w Cardiff, którego autorką była  Rebecca  Mogg.  

Prelegentka  podkreślała przede wszystkim rangę 

edukacji informacyjnej w swoim środowisku. 

Podzieliła się również wiedzą, w jaki sposób 

edukacja informacyjna stała się integralną częścią 

edukacji na Uniwersytecie w Cardiff.  W roku 2012 

władze uniwersytetu wyraziły swoje poparcie dla idei 

wdrażania systemu edukacji informacyjnej, traktując 

EI jako kluczowy komponent w planie nowej 

strategii dla edukacji. W oparciu o tę strategię 

w roku akademickim 2012/2013 program szkoleń 

z zakresu edukacji informacyjnej ma objąć 70% 

studentów.  

 

W drugim dniu obrad przygotowano wspólną sesję 

poświęconą edukacji pozaformalnej, w której 

na uwagę zasługuje wystąpienie Projekt - Cyfrowa 

Przyszłość przedstawione przez dr Justynę 

Jasiewicz i stanowiące prezentację raportu 

i katalogu kompetencji, Na zakończenie 

organizatorzy przewidzieli debatę nad edukacją 

informacyjną i medialną w Polsce, której 

uczestnikami byli przedstawiciele KEI oraz innych 

organizacji i instytucji działających na rzecz rozwoju 

kompetencji informacyjnych w społeczeństwie      

(m. in. Robert Bogdański, dr Piotr Drzewiecki, 

Dorota Górecka, prof. UW dr hab. Katarzyna 

Materska). 

 

BG PW reprezentowały Anna Tonakiewicz-

Kołosowska, która  przygotowała wystąpienie 

pt. Edukacja informacyjna w procesie kształcenia 

w uczelni wyższej na przykładzie Politechniki 

Warszawskiej,  Iwona Socik oraz Żaneta Jędryka. 

Linki do strony konferencyjnej i ciekawych 

materiałów z Cardiff 

http://www.sbp.pl/eim2012/artykul/?cid=5490&prev=

708 

http://www.cardiff.ac.uk/insrv/educationandtraining/i

nfolit/index.html 

http://www.cardiff.ac.uk/insrv/educationandtraining/i

nfolit/initiatives.html 

http://www.cardiff.ac.uk/insrv/educationandtraining/i

nfolit/hilt/HILT%202011%20-%20FINAL.pdf 

(ATK)  

Konferencja w Krakowie 

W dniach 24-25 października 2012 r. odbyła się 

w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza 

Modrzewskiego II Krakowska Konferencja Bibliotek 

Naukowych, poświęcona długoterminowej 

archiwizacji polskiego dziedzictwa cyfrowego.  

 

Tematyka konferencji dotyczyła problemu 

aktualnego i ważnego dla dalszego rozwoju 

zasobów cyfrowych, ich utrzymania 

i przechowywania zgodnie ze standardami 

i wzorcami światowymi. Omawiano techniczne, 

ekonomiczne oraz prawne zagadnienia związane 

z organizacją, budową  i funkcjonowaniem trwałych 

archiwów cyfrowych, w tym repozytoriów 

traktowanych jako archiwa dorobku naukowego. 

Przedstawiono rozwiązania: zagraniczne - niemiecki 

projekt Digital Preservation - KOPAL, 

oprogramowanie Rosetta Ex Libris na przykładzie 

ETH w Zurichu i w National Library of New Zeland 

i polskie, jeszcze w fazie testowania, dArceo 

(usługa długoterminowego przechowywania danych 

źródłowych) i projekt PLATON, oferujący 

środowisku naukowemu usługę powszechnej 

archiwizacji. Szczególnie ciekawe były referaty 

prezentujące praktyczne rozwiązania stosowane 

w bibliotekach akademickich, m.in. Współpraca 

Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej z Akademickim 

Centrum Komputerowym Cyfronet AGH w zakresie 

http://www.sbp.pl/eim2012/artykul/?cid=5490&prev=708
http://www.sbp.pl/eim2012/artykul/?cid=5490&prev=708
http://www.cardiff.ac.uk/insrv/educationandtraining/infolit/index.html
http://www.cardiff.ac.uk/insrv/educationandtraining/infolit/index.html
http://www.cardiff.ac.uk/insrv/educationandtraining/infolit/initiatives.html
http://www.cardiff.ac.uk/insrv/educationandtraining/infolit/initiatives.html
http://www.cardiff.ac.uk/insrv/educationandtraining/infolit/hilt/HILT%202011%20-%20FINAL.pdf
http://www.cardiff.ac.uk/insrv/educationandtraining/infolit/hilt/HILT%202011%20-%20FINAL.pdf
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długoterminowej archiwizacji danych, Archiwizacja 

zasobów Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej. 

Interesujące były doświadczenia bibliotek 

z tworzenia repozytoriów uczelnianych 

przedstawione w referatach Repozytorium Cyfrowe 

Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego 

w Bydgoszczy jako przykład opracowania, 

udostępniania i archiwizacji dorobku naukowego 

wykładowców uczelni (D.Olejnik, E.Gongała) oraz 

Organizacja i funkcjonalność wiarygodnego 

archiwum cyfrowego uczelni wyższej na przykładzie 

Repozytorium Politechniki Krakowskiej (M. 

Stąporek). 

W konferencji wzięły udział Grażyna Kiwała i Maria 

Miller-Jankowska z Odziału Informatyzacji BGPW. 

(MM) 

Program Erasmus 

W dniu  16 listopada 2012 r. odbyła się  

międzynarodowa konferencja studentów Europe for 

Students, Students for Europe. Jej tematyka 

dotyczyła nadchodzących zmian w  programie 

ERASMUS oraz aktywności studenckiej w różnych 

krajach Europy.  Spotkanie zostało zorganizowane 

przez Stowarzyszenie Studentów Politechniki 

Warszawskiej. Miało na celu zapoznanie 

uczestników z różnymi aspektami nauki za granicą 

i problemami wynikającymi z istnienia barier 

komunikacyjnych, kulturowych itp. W pierwszej 

części konferencji wystąpili zaproszeni goście:  

Sonia Nandzik reprezentująca Parlament Europejski 

oraz  Anna Atłas i Anna Bielecka z Fundacji 

Rozwoju Systemu Edukacji. Spotkanie zostało 

poprzedzone wykładem, który wygłosił  jeden 

z administratorów programu EUCA Gian Luca 

Giovannucci, który razem z Przemysławem 

Paszkiewiczem pełnił rolę prowadzącego. W części 

drugiej uczestnicy konferencji mieli okazję 

wysłuchania wystąpień delegacji  

z zagranicznych uczelni, które dotyczyły organizacji 

roku akademickiego dla studentów z wymiany, 

pomocy w adaptacji, różnej formy aktywności 

studenckiej,  stypendiów i programów na danych 

uczelniach. Ostatnią część spotkania stanowiły 

warsztaty z rozwoju i kształtowania umiejętności 

interpersonalnych, które są niezbędne dla każdej 

osoby studiującej za granicą. Bibliotekę Główna 

reprezentowały M. Gajewska i A. Petiuk. 

(MG, APet) 

Jubileusz Biblioteki PZN 

W dniu 15 października 2012 r. odbyła się 

konferencja E-książka - czy tylko dla widzących? 

Została ona przygotowana z okazji 60 jubileuszu 

Biblioteki Centralnej Polskiego Związku 

Niewidomych.  Głównym celem konferencji była 

walka z dyskryminacją oraz rozpowszechnienie 

wiedzy  o sytuacji osób niewidomych 

i niedowidzących i ich dostępu do informacji. 

Szczególny nacisk położono na rynek e-book-ów 

i kwestię dostosowania literatury elektronicznej 

do potrzeb osób niepełnosprawnych.  Obecna 

sytuacja osób niewidzących jest ciężka i zmusza 

środowisko do podejmowania różnego rodzaju 

inicjatyw mających na celu uświadomienie 

wydawców i producentów o konsekwencjach 

szyfrowania (zabezpieczania przed piractwem) ich 

produktów. Patronat nad konferencją objęło 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

Instytut Książki Muzeum Literatury. Moderatorami 

konferencji byli Monika Cieniewska - dyrektor 

Biblioteki Centralnej Polskiego Związku 

Niewidomych, oraz Paweł Siennicki - redaktor 

naczelny Polska the Times.  Zakres tematyczny 

konferencji był szeroki, referaty dotyczyły m. in. 

zagadnień takich jak historia audiobooków, prawne 

aspekty udostępniania książek dla niewidomych, 

projektowanie nowych technologii dla osób 

niedowidzących.  Poruszono także ogólne kwestie 
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związane z utrudnieniami, z jakimi na co dzień 

spotykają się osoby niepełnosprawne w Polsce.  

W części nieoficjalnej wręczono nagrody laureatom 

konkursu Jaka według ciebie powinna być biblioteka 

dla niewidomych. Całość konferencji uświetniły 

występy Zuzanny Osuchowskiej oraz recital pianisty 

Patrycjusza Kisły.  

(MG) 

Polentechnikum 

W Domu Spotkań z Historią  16 listopada 2012 r.  

odbyła się  premiera  niezwykłej książki 

Polentechnikum,  poświęconej Politechnice Ryskiej 

(w latach 1862-1918), uczelni która odegrała  ważną  

rolę w kształtowaniu polskiej inteligencji.  

Jej absolwentami byli m.in. prof. Ignacy Mościcki 

(Prezydent RP), gen. Władysław Anders, 

profesorowie i rektorzy polskich uczelni takich jak  

Politechnika Warszawska  czy Uniwersytet 

Jagielloński, wynalazcy, literaci, działacze społeczni. 

Prezentacji tej ciekawej  dla naszej uczelni 

publikacji autorstwa Arkadiusza Janickiego,  Eriksa 

Jekabsonsa  i Michała Laszczkowskiego 

towarzyszył  film  Piotra Kornobisa Karcer w Rydze. 

Żywe dziedzictwo opowiadający o historii 

i szczególnym miejscu na tej uczelni licznych, 

ciekawych rysunków i napisów ukazujących barwne 

życie studenckie. 

(TG) 

Szkolenie FiRR 

6 listopada 2012 r. odbyło się szkolenie poświęcone 

zwiększeniu dostępności uczelni wyższych dla osób 

niepełnosprawnych. Zostało ono zrealizowane przez 

FiRR (Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego) 

przy współfinansowaniu ze środków Państwowego 

Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

W programie znalazły się takie zagadnienia jak: 

sytuacja formalnoprawna studentów 

niepełnosprawnych, metody i środki wspierające 

osoby z różnymi dysfunkcjami w procesie 

kształcenia na poziomie szkolnictwa wyższego, 

informacja dostępna dla osób niepełnosprawnych 

oraz praktyczne formy wsparcia studentów 

z różnymi dysfunkcjami.  

 

FiRR jest organizacją pożytku publicznego, której 

głównym celem jest zapewnienie równych szans 

osobom niepełnosprawnym w Polsce. Szkolenie 

służyło podwyższeniu kwalifikacji pracowników 

uczelni w kontakcie z osobami o różnym stopniu 

niepełnosprawności. Organizatorem kursu było 

Biuro Spraw Studenckich, Sekcja ds. Osób 

Niepełnosprawnych. 

 

Pierwsza część spotkania miała charakter 

teoretyczny. Uczestnicy zostali zapoznani 

z formalnymi i prawnymi aspektami związanymi 

z sytuacją osób niepełnosprawnych, definicją 

niepełnosprawności w świetle polskiego prawa i jej 

różnymi podziałami. Odbył się  także wykład 

dotyczący metod i środków wsparcia 

niepełnosprawnych studentów oraz roli uczelni 

w eliminowaniu różnego rodzaju barier (między 

innymi: architektonicznych, administracyjnych, 

w dostępie do informacji).  

 

Część praktyczna służyła zapoznaniu uczestników 

z różnymi rodzajami fizycznych dysfunkcji, m.in. 

każda osoba, za pomocą specjalnych okularów, 

miała możliwość doświadczenia różnic w sposobie 

widzenia  przedmiotów przez osoby z różnymi  

wadami wzroku. Uczestników zapoznano także 

ze specjalistycznym sprzętem dedykowanym 

niepełnosprawnym. W drugiej części miało miejsce 

omówienie studium przypadków. Uczestnicy 

w zespołach dyskutowali nad sytuacją różnych grup 

osób niepełnosprawnych.  
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Bibliotekę reprezentowała Monika Gajewska. 

Materiały ze szkolenia (w tym krótki poradnik dla 

osób prowadzących zajęcia z niepełnosprawnymi 

oraz Praktyczny poradnik savoir-vivre wobec osób 

niepełnosprawnych) są dostępne w Bibliotece 

Głównej, w Oddziale Informacji Naukowej.  

(MG) 

Targi książki we Frankfurcie 

64 Targi Książki we Frankfurcie nad Menem 

odbywały się w dniach 9-14 października 2012 r. 

Uczestniczyło w nich ok. 7  tysięcy wydawców 

z ponad 100 krajów. Gościem honorowym była 

Nowa Zelandia. 

Targi Książki we Frankfurcie to niezwykłe miejsce, 

gdzie prezentowane są nowości wydawnicze 

wydawców ze wszystkich stron świata. Obecny jest 

też handel antykwaryczny - niestety tylko dla 

profesjonalistów, przez co należy rozumieć 

konieczność posiadania stosownych upoważnień 

lub zaproszeń. 

 

W trakcie spotkań i rozmów na stoiskach, 

pozyskaliśmy do współpracy z naszą Biblioteką 

firmy wydawnicze Oldenburg Industrievelag GmbH 

oraz Wulkan-Verlag  Gmbh. Wydawnictwa tych firm 

prezentowaliśmy podczas listopadowej Wystawy 

Zagranicznych Książek Naukowych, gdzie spotkały 

się one z uznaniem pracowników naukowych 

Uczelni.  

 

Targom Książki we Frankfurcie towarzyszy 

imponująca oferta spotkań na wszystkie możliwe 

tematy związane z książką, w tym takimi, którymi 

my bibliotekarze jesteśmy szczególnie 

zainteresowani. My uczestniczyłyśmy 

w prezentacjach zatytułowanych Trends in e-book in 

academic libraries oraz  How can libraries use 

public data for research ?  

(APot.,JS) 

Facebook i Twitter w bibliotekach 

Dnia 25 października 2012 r. w Pedagogicznej 

Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie 

odbyły się warsztaty edukacyjne zorganizowane 

przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz 

Goethe Institut. Poświęcone były one wykorzystaniu 

w bibliotekach nowoczesnych narzędzi 

społecznościowego Internetu. Uczestnikom 

warsztatów przybliżono zjawisko Library 2.0, 

przedstawiono sposoby wykorzystania portali 

społecznościowych (Facebook, Twitter) 

w bibliotekach niemieckich oraz  polskich. Goście z 

Monachium zaprezentowali ciekawe propozycje 

warsztatów dla młodzieży na temat korzystania 

z portali społecznościowych.  

BG PW reprezentowały Weronika Kubrak i Agata 

Petiuk. 

(APet) 

Spotkanie Zespołu ds. UKD BN 

W dniach 22-23 października 2012 r. w ramach 

współpracy z Biblioteką Narodową Agnieszka 

Kowalczuk  po raz kolejny uczestniczyła w pracach 

Zespołu ds.UKD BN. Zespół spotyka się dwa razy 

w roku. Powstał, aby rozwiązywać bieżące problemy 

związane ze stosowaniem UKD. W pracach nad 

dostosowywaniem symboli UKD do słów 

kluczowych uczestniczy kilkunastu specjalistów 

i praktyków z różnych bibliotek Polski. 

Podczas październikowego spotkania Jolanta Hys 

i Joanna Kwiatkowska z Pracowni UKD przedstawiły 

najnowsze zmiany w rozbudowie działów wg 

Extensions and Corrections to the UD nr 32 i 33. 

Agnieszka Kowalczuk z Oddziału Opracowania 

Druków Zwartych Biblioteki Głównej Politechniki 

Warszawskiej wygłosiła prezentację na temat 
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zastosowania UKD w BG PW oraz jak na 

przestrzeni lat wypracowano obowiązujące dzisiaj 

zasady. 

Dowiedzieliśmy się również, że BN przygotowuje się 

do wydania kolejnych tablic UKD, które ukażą się 

prawdopodobnie na przełomie 2016 i 2017 roku.  

Ogłoszono także temat międzynarodowej 

konferencji organizowanej co dwa lata przez 

konsorcjum ds. UKD w Hadze, na której jest zawsze 

przedstawiciel BG PW i jednej z Filii. Będzie się ona 

odbywać w dniach 24-25 października 2013 r.  

i przebiegnie pod hasłem Interface to meaning: 

classification role in knowledge navigation and 

understanding 

Spotkanie pokazało, że dobrze jest wymieniać 

doświadczenia i ustalać jednolite rozwiązania. 

Często osoby opracowujące rzeczowo zbiory stają 

wobec różnych dylematów i chociaż nie wszystkie 

biblioteki używają JHP BN, to opierają się na 

rozwiązaniach przyjętych przez BN. Najbliższe 

spotkanie zespołu ds.UKD będzie w kwietniu 2013 

r., tym razem w Katowicach. 

(AMK) 

 

IGeLU 

W dniach 10-13 września 2012 r. odbyła się 

w Zurychu coroczna konferencja organizowana 

przez IGeLU (International Group of Ex Libris Users) 

i gromadząca głównie biblioteki należące do tego 

stowarzyszenia. W tegorocznym spotkaniu 

uczestniczyło ok. 370 osób z 33 krajów. Miejscem 

obrad był Swiss Federal Institute of Technology 

(ETH) w Zurychu.  

Obecnie w IGeLU jest zarejestrowanych 351 

instytucji członkowskich z 42 krajów. Nowi 

członkowie pochodzą z Chin, Francji, Niemiec, 

Włoch, Malty, Rumunii, Wielkiej Brytanii (stan na 

sierpień 2012).  

Największą uwagę w referatach poświęcono w tym 

roku pracy w „chmurze” (cloud computing). Poza 

sesjami plenarnymi odrębne sesje poświęcone były 

wszystkim produktom firmy ExLibris, w tym 

systemowi Aleph, Alma, SFX, Primo, Metalib. 

Mogliśmy też zapoznać się z własnymi 

rozwiązaniami niektórych bibliotek. 

Dowiedzieliśmy się, że Aleph jest używany w 2325 

instytucjach na świecie, w tym w około 200 szkołach 

wyższych. Obecnie wprowadzona jest wersja 21, 

a planowane są wersje 22 i kolejne.  

Na spotkaniu dotyczącym Alepha w wersji 21.1 

omówione zostały wprowadzone zmiany, takie jak: 

 nowa zakładka w „Wypożyczeniach 

i zwrotach”, 

 wyświetlanie blokad dotyczących użytkownika 

jako część sesji „Wypożyczenia i zwroty”, 

 w Menadżerze plików (Task manager)- 

możliwość ściągania plików nie tylko 

z katalogu Print, ale również Scratch i Files,   

 możliwość zobaczenia na karcie „Informacji 

o użytkowniku” wysokości zadłużenia,  

 możliwość automatycznego skasowania 

wypożyczeń zadeklarowanych jako 

„Zagubione”,  

 zmiana daty ważności konta.  

Jak zwykle dużą wartość miały spotkania 

bezpośrednie z przedstawicielami bibliotek z całego 

świata. 

W konferencji z ramienia BG uczestniczyli: 

G.Kiwała, E.Mroczek i G.Płoszajski. 

(grkiw) 

Otwarta nauka 

 
15 października 2012 r. Biblioteka Uniwersytecka 

w Poznaniu zorganizowała warsztaty Otwarta 

nauka w naszych rękach - od projektu do 

wdrożenia repozytorium uczelnianego dla  osób 

planujących utworzyć repozytorium instytucjonalne. 

Ćwiczenia odbyły się w sali komputerowej, na 

specjalnie przygotowanym na potrzeby warsztatów 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Chmura_obliczeniowa
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symulatorze oprogramowania DSpace i bazie 

testowej.  

 

Program warsztatów podzielony był na dwa 

dwublokowe moduły. Pierwszy moduł dotyczył 

zagadnień związanych z etapem projektowania 

repozytorium. W części pierwszej uczestnicy 

zapoznani zostali z ideą Open Access, zasadami 

działania światowych katalogów repozytoriów oraz 

wirtualnie „zwiedzili” najważniejsze repozytoria na 

świecie. Podczas drugiego bloku zajęć nabywaliśmy 

umiejętności wypracowania optymalnego dla swojej 

instytucji modelu repozytorium, czyli omawialiśmy 

powołanie zespołu, przeprowadzenie badań, 

ustanowienie celu, kosztorysu, harmonogramu. 

Niezwykle ważnym tematem tej części było 

określenie działań, które należy podjąć na rzecz 

przeprowadzenia wśród naukowców akcji 

promującej ideę budowy repozytorium. 

 

Tematyka modułu drugiego dotyczyła etapu 

wdrożenia repozytorium. Najpierw uczyliśmy się 

administrowania platformą DSpace w szczególności 

w zakresie zarządzania grupami użytkowników 

uprawnionych do deponowania oraz tworzenia 

i kierowania zespołami kolekcji. Omówione zostały 

także zasady obligatoryjnego archiwizowania 

materiałów. W drugiej części tego modułu 

poznawaliśmy zasady funkcjonowania software'u 

DSpace w zakresie deponowania prac. Omówione 

zostały aspekty prawne związane 

z funkcjonowaniem repozytorium oraz działania, 

które należy podjąć, aby zapewnić wysoką 

widoczność materiałów archiwizowanych 

w repozytoriach (indeksowanie i statystyki) 

 

W warsztatach prowadzonych przez twórczynie 

i administratorki pierwszego w Polsce repozytorium 

uczelnianego AMUR (Adam Mickiewicz University 

Repository) Emilię Karwasińską i Małgorzatę 

Rychlik wzięła udział Agnieszka Celej.  

(AC) 

 


