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Informacja

W

związku z zobowiązaniem kierowników jednostek
Uczelni do stosowania się do uchwał Senatu (z dn.
27.11.1996 i 29.01.1997) i zarządzeniem władz
Uczelni, dyrekcja Biblioteki Głównej prowadzi działania,
mające na celu obniżenie kosztów ponoszonych przez
Bibliotekę Główną.
Dyrekcja przewiduje prowadzenie działań
długofalowych, mających na celu ekonomiczną
gospodarkę środkami finansowymi.
Środki finansowe, wynikające z zatwierdzonego
w dn. 22.08. br. planu finansowego Biblioteki Głównej
zmuszają dyrekcję i wszystkich pracowników Biblioteki
Głownej do maksymalnych oszczędności. W związku
z powyższym przystąpiono do zdecydowanej weryfikacji
prenumeraty czasopism zagranicznych, o czym zostali
poinformowani pisemnie Dziekani i członkowie Rady
Bibliotecznej. Wykaz czasopism proponowanych do
weryfikacji z prenumeraty od 1998 r. jest podany
w Internecie pod adresem:
http://www.bg.pw.edu.pl/czasopisma.html.
Jednocześnie
do
czasu
szczegółowego
sprawdzenia dotychczasowych wydatków dyrekcja
wstrzymuje zakup książek do odwołania.
(E.D.)

Konferencja dyrektorów
bibliotek szkół wyższych

W

dniu 18.09.1997r. w Małej Auli Politechniki
Warszawskiej obradowała Konferencja Dyrektorów
Bibliotek Szkół Wyższych, powołana w czasie
ogólnopolskiej konferencji w Kielcach/Ameliówce
w dn.17-19.03 br., która zrzesza ponad 100 uczelnianych
bibliotek naukowych.
Konferencja jest nieformalną strukturą, mającą
na celu integrowanie środowiska oraz wyrażanie opinii
i sugerowanie rozwiązań w najistotniejszych sprawach.
Zadaniem jej jest stworzenie społecznego poparcia dla
rozwoju bibliotekarstwa i informacji naukowej, co ma

wrzesień 1997
obecnie ogromne znaczenie ze względu na trwający
w bibliotekach okres transformacji.
Konferencja Dyrektorów Bibliotek Szkół
Wyższych zobowiązuje się konsultować niektóre decyzje
z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
powołaną w dn. 7.06.br. Zamierza utrzymywać kontakt z
departamentami ministerstw, którym biblioteki podlegają,
a zwłaszcza z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, pod którego opieką znajduje się ok. 70%
bibliotek, Ministerstwem Kultury i Sztuki, Komitetem
Badań Naukowych, z Sekcją Nauki Rady Głównej
Szkolnictwa
Wyższego
oraz
z
organizacjami
zawodowymi i społecznymi mającymi wpływ na rozwój
bibliotekarstwa i informacji naukowej.
W dniu 18.09 br. wybrano Radę Wykonawczą
w następującym składzie:
- Przewodniczący: dr Jan Janiak, dyrektor
Biblioteki Głównej Uniwersytetu Łódzkiego
- Zastępca przewodniczącego: mgr Elżbieta
Dudzińska,
dyrektor
Biblioteki
Głównej
Politechniki Warszawskiej
- Sekretarz: mgr Ewa Węgłowska, dyrektor
Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych
oraz członkowie :
- mgr Stefan Czaja, dyrektor Biblioteki Głównej
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
- mgr Danuta Jaworska, dyrektor Biblioteki
Głównej
Pomorskiej
Akademii
Medycznej
w Szczecinie
- dr Artur Jazdon, dyrektor Biblioteki Głównej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
- dr Henryk Szarski, dyrektor Biblioteki Głównej
Politechniki Wrocławskiej
- dr hab. Krzysztof Zamorski, dyrektor Biblioteki
Głównej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Sponsorem lunchu była firma Międzynarodowe Centrum
Budownictwa, współpracująca z Biblioteką Główną
Politechniki Warszawskiej od kilku lat.
(E.D.)
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Wyciąg z Regulaminu
Decyzja Dyrektora Biblioteki Głównej
z dnia 15.09.1997 r.
w sprawie wysokości oraz zasad pobierania opłat,
kaucji i kar pieniężnych
w Bibliotece Głównej
Na podstawie regulaminu udostępniania zbiorów
wprowadza się dodatkowe zasady wypożyczeń zbiorów
Biblioteki Głównej w zakresie:
I. Pobierania zwrotnej kaucji za wypożyczone
dokumenty od osób spoza Uczelni.
1. Warunkiem korzystania z usług wypożyczalni
Biblioteki Głównej przez osoby spoza Uczelni jest
zapisanie się w wypożyczalni na podstawie
dokumentu tożsamości oraz wpłata kaucji w
określonej wysokości:
- równowartość + 10% ceny książki polskiej, lecz nie
mniej niż 25,00 zł.
- równowartość + 10% ceny książki zagranicznej, lecz
nie mniej niż 200,00 zł.
Wysokość kaucji będzie na bieżąco uaktualniana.
2. Użytkownik może wypożyczyć do 3 książek na okres
1 miesiąca z możliwością prolongaty.
3. Wpłaty kaucji dokonuje się w wypożyczalni
Biblioteki Głównej.
4. Zwrot kaucji następuje przy zwrocie wypożyczonej
książki w wypożyczalni Biblioteki Głównej.
5. Uregulowanie zadłużenia powinno być dokonane w
terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od chwili jego
powstawania.
W przypadku niedotrzymania tego terminu kaucja za
wypożyczone książki nie podlega zwrotowi.
II. Regulowania należności za dokumenty zagubione
lub zniszczone.
1. W
przypadku
zagubienia
lub
uszkodzenia
wypożyczonej książki, użytkownik jest zobowiązany
odkupić egzemplarz tego samego lub nowszego
wydania.
2. Jeśli odkupienie książki jest niemożliwe użytkownik
zobowiązany jest wpłacić :
- 3 - krotną wartość książki, lecz nie mniej niż 25,00
zł.
Proponowane wielokrotności będą uaktualniane na
bieżąco stosownie do obowiązujących cen książek.
Za dzieła wyjątkowo cenne i trudne do nabycia
użytkownik zobowiązany jest wpłacić kwotę określoną
przez Bibliotekę Główną na podstawie ceny
antykwarycznej.
III. Regulowania należności za niedotrzymanie
terminu zwrotu wypożyczonych dokumentów

W przypadku niedotrzymania ustalonych terminów
użytkownik wpłaca kwotę w wysokości 10 gr. od
dokumentu za każdy dzień po wyznaczonym terminie
zwrotu, po uprzednim pisemnym przypomnieniu.
IV. Opłata za kartę biblioteczną lub jej duplikat
wynosi 5,00 zł.

IV Forum Informacji
Naukowej i Technicznej

W

dniach 2-5 września br. odbyło się w Zakopanem
IV Krajowe Forum Informacji Naukowej i
Technicznej, poświęcone roli informacji naukowotechnicznej w dobie dostosowania nauki i gospodarki
kraju do wymagań Unii Europejskiej.
Porządek obrad obejmował sesją plenarną:” Informacja
naukowa i techniczna w procesie integracji Polski z Unią
Europejską” oraz następujące sesje problemowe:
• działalność informacyjna
• działalność bibliotek
• gromadzenie i rozpowszechnianie zasobów informacji
• bazy danych oraz zasoby internetu
• kształcenie kadr
Ze strony Biblioteki Głównej Politechniki
Warszawskiej w Forum wzięły udział mgr Anna
Tonakiewicz i mgr Anna Wojciechowska. W trakcie sesji
problemowej poświęconej bazom danych mgr Anna
Tonakiewicz wygłosiła referat napisany wspólnie z mgr
Iwoną Socik pt.: „Internetowe systemy infomacyjnobiblioteczne
i
możliwości
ich
wykorzystania
w bibliotekach naukowych”.
Na uwagę zasługiwał referat doc. dr hab.
Barbary Stefaniak z Instytutu Informacji Naukowej
Technicznej i Ekonomicznej pt.: „Współpraca naukowa z
krajami Unii Europejskiej na podstawie danych z Science
Citation Index”. Autorka wykazała dorobek nauki
polskiej w świecie, opierając się na danych z bazy SCI.
Informacje, które autorka zamieściła w referacie są
rezultatem wieloletnich badań, prowadzonych przy
współpracy z Ośrodkiem Informacji Naukowej (który
przygotowuje i udostępnia dane z SCI). Dzięki danym,
pozyskanym z bazy Science Citation Index autorka
stworzyła własną bazę komputerową, wykazującą
informacje o publikacjach zagranicznych polskich
uczonych. Ze względu na to, że baza SCI indeksuje
rocznie od 10-20 tytułów polskich czasopism naukowych,
prace prowadzone nad kompletnością informacji
o dorobku nauki polskiej są bardzo ważne.
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Wszystkie wygłoszone na Forum referaty będą
udostępnione
po
opublikowaniu
materiałów
pokonferencyjnych w IV kwartale br.
(A.W. , A.T.)

Język haseł
przedmiotowych

W

dniach od 09-11 września 1997 r. w Sopocie
odbyła się krajowa konferencja pt.: “Język haseł
przedmiotowych
KABA
stan
obecny
i
perspektywy rozwoju”.
Celem konferencji było zapoznanie uczestników
z językiem KABA, jego tworzeniem oraz użytkowaniem.
Do udziału w konferencji zostali zaproszeni
wykładowcy
z
instytutów
bibliotekoznawstwa,
bibliotekarze szkół wyższych i bibliotek publicznych.
Ogółem wzięło udział 120 osób. W konferencji
uczestniczyła także przedstawicielka Bibliotheque
National de France pani Barbara Kotalska, która
odczytała komunikat o współpracy Bibliotheque National
de France i polskich bibliotek akademickich w zakresie
prac nad językiem haseł przedmiotowych KABA.
Z Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej
oddelegowana do udziału w konferencji była mgr Danuta
Łomża, kierownik Oddziału Opracowania Książek
i Zbiorów Specjalnych.
Język KABA (Katalogi Automatyczne Bibliotek
Akademickich) jest jednym z języków informacyjnowyszukiwawczych stosowanym w Posce.
Prace nad językiem KABA rozpoczęły się
w drugiej połowie 1991 r. w Bibliotece Uniwersytetu
Warszawskiego i miały na celu stworzenie nowej wersji
języka haseł przedmiotowych, dostosowanej do wymagań
katalogu zautomatyzowanego. W 1992 roku do
współpracy dołączyły dwie inne biblioteki akademickie,
a mianowicie Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego
i Biblioteka Akademii Górniczo-Hutniczej (wszystkie
zakupiły oprogramowanie VTLS i stosują format
USMARC). Język KABA prezentowany jest w formie
kartoteki wzorcowej. Budowę języka oparto na
francuskim języku informacyjnym RAMEAU (Repertoire
d’Autorite Matiere Encyclopedique et Alphabetique
Unifile) stosowanym przez Biblotekę Narodową
w Paryżu.
Obecnie język KABA współtworzony jest przez
dziewięć bibliotek szkół wyższych, w tym dwie biblioteki
uczelni technicznych, a mianowicie współpracującą od
początku Bibliotekę Akademii Górniczo-Hutniczej
i Bibliotekę
Główną
Politechniki
Lubelskiej.

Użytkownikami jest piętnaście bibliotek naukowych.
W ubiegłym roku zespół d/s KABA Biblioteki
Uniwersytetu Warszawskiego został przekształcony
w Centrum Formatów i Kartotek Haseł Wzorcowych.
Centralna kartoteka haseł wzorcowych liczy
obcnie:
15.305 - terminy przyjęte,
18.366 - terminy odrzucone polskojęzyczne,
26.016 - terminy ekwiwalentne
Razem 59.687 terminów
Prelegentami byli współtwórcy języka KABA.
Ogółem wygłoszono 13 referatów, oraz odbył się pokaz
on-line bazy haseł wzorcowych przedmiotowych KABA.
(D.Ł.)

Targi Książki

W

dniach 11-14 września br. w Pałacu Kultury i
Nauki w Warszawie odbyły się 8 Krajowe Targi
Książki. Organizatorem Targów była ARS Polona.
Bibliotekarze mogli tym razem odwiedzić Targi
bezpłatnie.
Byliśmy tam i my, ograniczając się tym razem
do zapoznania się z nowościami wydawniczymi i
prowadząc rozmowy z wydawcami (Wydawnictwo
Naukowe PWN, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne).
Następne Targi Książki odbędą się w Krakowie
od 23 do 25 października 1997 r. Będą to pierwsze Targi
Książki w Krakowie.
Organizatorem tej imprezy jest krakowska firma
ekspozycyjna Targi w Krakowie S.A. Targi w Krakowie,
podobnie jak te w Warszawie, adresowane są do
profesjonalistów: księgarzy, bibliotekarzy, bibliofilów,
pracowników naukowo-dydaktycznych i in.
(A.C.)

Seminarium

W

dniach 17 i 18 września 1997 r. mgr Danuta
Łomża, kierownik Oddziału Opracowania Książek
i Zbiorów Specjalnych oraz mgr Alicja Cisak,
kierownik Oddziału Gromadzenia Książek, uczestniczyły
w dwudniowym seminarium dla biznesmenów i kadry
kierowniczej zorganizowanym przez International
Publishing Service (IPS). Tematem seminarium były
“Zasady Skutecznego Kierowania”.
Seminarium prowadziła pani psycholog Iwona
Majewska-Opiełka, z pochodzenia Polka mieszkająca na
stałe w Kanadzie. P. Iwona Majewska-Opiełka studiowała
psychologię w Polsce oraz w Kanadzie. Wiedza zdobyta
w tak różnych krajach, doświadczenia osobiste oraz
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twórcze myślenie, a także dar przekonywania
i umiejętność dotarcia do słuchaczy sprawiły, że
semianrium należało do wyjątkowo ciekawych.
(A.C.)

Przetargi

Z

godnie z uchwałą Trybunału Konstytucyjnego z
dnia 12 marca 1997 r., wszystkie wydatki,
dokonywane w szkołach wyższych, są objęte
przepisami ustawy o zamówieniach publicznych
(Dziennik Ustaw, nr 76 z 1994 roku, poz. 344).
Zgodnie z ustawą zakupy książek i czasopism, a
także innych materiałów o wartości ponad 1 000 ECU
muszą się odbywać w trybie przetargu nieograniczonego,
ograniczonego lub zapytania o cenę.
Szczegółowych informacji o wyborze trybu
przetargu oraz procedurach udzielać mogą wydziałowi
Pełnomocnicy Kwestora oraz pracownicy Biblioteki
Głównej
Politechniki
Warszawskiej:
p.
Ewa
Araszkiewicz (tel. 7700) oraz mgr Sławomir Połotnicki
(tel. 7800).
(S.P.)

Lektury studenckie

W

dniu 22 września br. Oddział Gromadzenia
Książek i Zbiorów Specjalnych skierował do
wszystkich Dziekanów Politechniki Warszawskiej
pismo w sprawie obowiązkowych i zalecanych lektur w
roku akademickim 1997/1998.
Wiedza na ten temat pozwoli nam na lepsze
dostosowanie profilu gromadzonych zbiorów do kierunku
studiów.
(A.C.)

Informacje dla bibliotekarzy

Artykuły z prasy fachowej

P

olecamy następujące artykuły z “Bibliotekarza” nr 78/1997.

1. Irena Suszko-Sobina: Centralna baza czasopism
(CKTCZ)
2. Anna Bogtowska: Nie przedłużajmy fikcji. Głos o
statusie bibliotekarza.
3. Jan Sójka: Racjonalizować zatrudnienie w państwowych
bibliotekach uczelnianych.

