
Informacje Biblioteki Głównej 
Politechniki Warszawskiej 

Nr 6 listopad 1997
 

 
 

WWW - nowości, zmiany 
asza strona WWW - jak zapewne zauważyli 
wszyscy, którzy tam zaglądają, a może nawet na 
stałe umieścili w swoim bookmark’u adres: 

http:\\www.bg.pw.edu.pl 
zmienia się dość często. Staramy się uaktualniać zawarte 
tam dane, jak również wbogacać ją o nowości. Jedną 
z ostatnich jest “Wykaz Nabytków”, czyli kopia wykazu 
ukazującego się w bibliotece co miesiąc w wersji 
papierowej. 

Proponujemy użytkownikom naszej Biblioteki, jak 
również pracownikom bibliotek m.in. informacje ukryte 
pod hasłem “informacje bg”. Tutaj m.in. znajduje się 
“Wykaz Nabytków”, wyciąg z regulaminu Biblioteki 
Głównej dotyczący kar i innych opłat, informacje 
o nowościach książkowych, które zainteresują 
bibliotekarzy borykających się np. z formatem USMARC, 
itd. 

Tym, którzy chcieliby skorzystać z katalogów 
innych bibliotek, lub zapoznać się z ich zbiorami, 
polecamy wykorzystać adresy wielu bibliotek polskich 
i obcych kryjące się pod przyciskiem “tu warto zajrzeć”. 

Pod hasłem “bazy danych” zawiera się dostęp np. 
do katalogu książek i bazy materiałów konferencyjnych 
SYMPO. 

Więcej informacji o Bibliotece Głównej i jej 
agendach, jak również bibliotekach systemu biblioteczno-
informacyjnego znajdziemy w grupie “biblioteki pw”. 

Życzymy wszystkim odwiedzającym naszą stronę 
przyjemności z “żeglowania po Internecie”. 

(Webmaster) 

STN na Narbutta 
- zapraszamy 

 filii Biblioteki Głównej Politechniki 
Warszawskiej przy ul. Narbutta 86 (Gmach Starej 
Technologii, II piętro) w każdy wtorek w godz. 

12-19 został uruchomiony dostęp do baz danych systemu 
STN International. Korzystanie z systemu jest odplatne, 
przy czym dla większości baz danych pracownicy i 

studenci Politechniki Warszawskiej korzystają ze zniżki 
kosztów (w ramach programów akademickich). 

System STN International umożliwia dostęp on-
line do ok. 200 baz danych z różnych dziedzin. 

(I.F.) 
 

Zebranie kierowników  
- inauguracyjne 

W związku z rozpoczynającym się rokiem 
akademickim w dniu 26.IX. dyrekcja zaprosiła 
kierowników oddziałów na zebranie, w celu 

przedstawienia bieżących informacji i zapoznania 
z kierunkami najbliższych działań. 

Zebranie rozpoczęto od wręczenia dyplomów 
pracownikom nagrodzonym nagrodą JM Rektora za 
opracowanie zestawu informacji w WWW o Bibliotece 
Głównej Politechniki Warszawskiej, świadczonych 
usługach w zakresie wypożyczeń, dostępie do baz danych 
i współpracy z innymi bibliotekami naukowymi. 
Dyplomy i nagrody otrzymali: dr Grzegorz Płoszajski - z-
ca dyrektora, mgr Grażyna Kiwała - kierownik Ośrodka 
Informatyzacji i Agata Wietecha - pracownik Ośrodka 
Informatyzacji. 

Następnie dyrekcja poinformowała o przyznanych 
nagrodach z funduszu 1%, oraz oraz o przygotowaniu 
wniosku z funduszu 2%. 

Nawiązując do sprawozdania JM Rektora 
z działalności uczelni, przedstawionym na posiedzeniu 
Senatu w dn. 24.IX.  dyrekcja przedstawiła sytuację 
Biblioteki Głównej, wiążącą się z restrukturyzacją uczelni 
i działaniami oszczędnościowymi. Najważniejszym 
wydarzeniem z punktu widzenia biblioteki i jej 
użytkowników jest  budowa Biblioteki Głównej, której 
zakończenie przewiduje się na koniec czerwca 1998r. 
Budowa jest wprawdzie finansowana ze środków 
Fundacji na Rzecz Nauki, Komitetu Badań Naukowych 
i Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale troską władz 
uczelni i biblioteki jest konieczność zabezpieczenia 
odpowiednich środków w planie finansowym na rok 
1998, na eksploatację i jeszcze wcześniej, na 
wyposażenie biblioteki w meble o standardzie, nie 
odbiegającym od europejskiego, zakup systemu 
zabezpieczającego zbiory i zintegrowanego systemu 
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biblioteczno-informacyjnego, pozwalającego na pełną 
informatyzację. Plan finansowy na rok 1997 został 
zatwierdzony dopiero 22.08.br. Środki finansowe, 
przeznaczone na działalność biblioteczną wymuszają 
pewne oszczędności. Dyrekcja była zmuszona do 
zablokowania zakupów książek, do czasu uzyskania 
kompetentnej informacji o wydatkach biblioteki za okres 
dziewięciu miesięcy. Konieczna była również rezygnacja 
z części czasopism zagranicznych, gdyż przy wzroście 
cen, przyznana dotacja i środki biblioteki nie pozwoliły 
na kontynuację niektórych czasopism. 

Dyrekcja poinformowała również, że w związku 
z koniecznością ograniczenia środków na działalność 
biblioteczną przewiduje zmiany organizacyjne np. 
łączenie niektórych jednostek. W chwili obecnej 
częściowo w związku z urlopami macierzyńskimi lub 
odejściem pracowników, jest 9 vacatów. Dyrekcja 
uzyskała zgodę na przyjęcie 1 osoby. Mimo nacisku 
władz uczelni, aby ograniczać liczbę etatów, dyrekcja 
stara się prowadzić działania, mające na celu ochronę 
pracowników, stosując poszerzanie zakresu obowiązków, 
przesuwając pracowników na stanowiska, gdzie ich 
kwalifikacje i predyspozycje mogą być bardziej 
wykorzystywane. Należy jednak zdać sobie sprawę, że 
mimo w coraz szerszym stopniu usprawnienia pracy 
dzięki komputeryzacji, wykonanie niektórych zadań może 
być zawieszane. Jednocześnie należy liczyć się ze 
wzrostem liczby użytkowników, gdyż na rok akademicki 
1997/98 przyjęto ponad 5 tys. studentów na studia 
dzienne i ponad 2 tys. na studia wieczorowe i zaoczne. 
Należy podjąć również poważne działania mające na celu 
przygotowanie się do projektu budżetu na 1998r., 
przygotowania się do przeprowadzki i ustawienia zbiorów 
w nowych pomieszczeniach. 

W październiku i listopadzie biblioteka poza 
działalnością podstawową, prowadzić będzie zajęcia 
z przysposobienia bibliotecznego, promocję usług 
biblioteki, przejmowanie  zbiorów z likwidowanych przez 
wydziały bibliotek. 

Mimo koniecznych oszczędności dyrekcja 
przewiduje środki na szkolenie pracowników Biblioteki 
Głównej oraz zapoznanie się z organizacją, systemami 
bibliotecznymi i wyposażeniem innych bibliotek w kraju 
lub za granicą. 

Dyrekcja apelowała do pracowników o aktywne 
i ze zrozumieniem włączanie się do działań wynikających 
z polityki władz uczelni. 

(E.D.) 
 
 
 
 
 

Gratulujemy 
Komputeryzacja bibliotek na Wydziale 
Elektroniki i Technik Informacyjnych 

Politechniki Warszawskiej 
W Bibliotece Wydziału Elektroniki i Technik 
Informacyjnych P.W. 1 września 1997 r. uruchomiono i 
udostępniono studentom komputerowy system 
udostępniania zbiorów APIS-ZB stosowany w Bibliotece 
Głównej od 1994 r. 
 Rozpoczął się nowy okres w działalności naszej 
Biblioteki. Realizacja funkcji bibliotecznych 
w tradycyjnej formie przestała już zaspokajać potrzeby 
czytelników. Program APIS umożliwia wieloaspektowe 
wyszukiwanie we wspólnej bazie katalogowej Biblioteki 
Wydziałowej oraz 5 bibliotek instytutowych na Wydziale. 
Obejmuje prace począwszy od katalogowania a kończąc 
na ich wypożyczeniu czytelnikowi. 
 Komputeryzację Biblioteki Wydziału Elektroniki 
i Technik Informacyjnych tworzono w II etapach. 
 I Etap rozpoczęto w 1993 r. tworząc 
komputerowy katalog książek w oparciu o system Micro-
ISIS. Do roku 1996 wprowadzono do bazy danych 
katalogu Biblioteki Wydziałowej oraz bibliotek 
instytutowych ponad 11000 rekordów. W tym okresie 
udostępniono w Bibliotece Wydziałowej stanowisko 
komputerowe do wieloaspektowych poszukiwań 
katalogowych. 
 W roku 1996 Uczelnia z inicjatywy Biblioteki 
Głównej zakupiła dla bibliotek sieci sprzęt komputerowy 
(w tym dla bibliotek naszego Wydziału 6 komputerów, 5 
drukarek i 5 zasilaczy UPS). W 3 bibliotekach 
instytutowych były to pierwsze komputery, na których 
zainstalowano program Micro-ISIS. Ponieważ program 
Micro-ISIS nie pracował w sieci, każda z bibliotek 
wprowadzała opisy katalogowe do własnej bazy danych. 
 Doceniając znaczenie nowoczesnego 
funkcjonowania biblioteki, potrzebę utworzenia wspólnej 
bazy katalogowej zbiorów biblioteki wydziałowej oraz 
bibliotek instytutowych, wystąpiliśmy z wnioskiem 
o zakupienie dla Biblioteki Wydziału Elektroniki systemu 
“APIS–ZB System Udostępniania Zbiorów”. APIS 
zakupiono dla naszej Biblioteki, jako pierwszej biblioteki 
wydziałowej, pilotujacej  program w zakresie 
współdziałaniu z bibliotekami instytutowymi. 
 Wraz z instalacją Systemu Udostępniania 
Zbiorów APIS-ZB rozpoczał się II Etap komputeryzacji 
Biblioteki. W Bibliotece Wydziałowej prowadzono prace 
przygotowawcze do komputerowego udostępniania 
zbiorów: selekcje, skontrum oraz analizę księgozbioru 
studenckiego. Przystąpiono do drukowania kodów 
kreskowych, którymi oklejono księgozbior wielo-
egzemplarzowy. 
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 We wrześniu 1996 r. uruchomiono KANAB - 
podsystem katalogowania zbiorów oraz zainstalowano 
wydziałową sieć biblioteczną, w której pracuje serwer na 
oprogramowaniu sieciowym Novell 3,12. 
 Dotychczasową bazę (w Micro-ISIS) danych 
katalogowych z 6 bibliotek importowano do KANABA. 
Powstał wspólny komputerowy katalog wydawnictw 
zwartych Biblioteki Wydziału i bibliotek instytutowych. 
 Obecnie we wspólnej bazie katalogowej 
znajduje się 12000 rekordów. Po zainstalowaniu 
podsystemów : wypożyczenia, magazyn nastąpił okres 
wdrażania systemu, we współpracy z Biblioteką Główną 
Politechniki Gdańskiej oraz Biblioteką Główną 
Politechniki Warszawskiej. Wprowadzono do 
komputerowej bazy kont czytelniczych (wspólnych z 
Biblioteką Główną Politechniki Warszawskiej) wszystkie 
wypożyczenia na rewersach, będące na tradycyjnych 
kontach czytelniczych w Bibliotece Wydziałowej. 
 Wdrożenie systemu umożliwiło automatyzację 
wyszukiwań i udostępnień. Studenci naszego Wydziału są 
zarejestrowani w bazie komputerowej, każdy posiada 
konto, z którego może skorzystać posługując się kartą 
biblioteczną Biblioteki Głównej. Czytelnik może 
wyszukiwać książki znajdujące się we wspólnej z 
bibliotekami instytutowymi bazie katalogowej, ale na 
obecnym etapie, rezerwować i wypożyczać można 
jedynie książki znajdujące się w Bibliotece Wydziałowej. 
Biblioteki instytutowe przygotowują obecnie swoje 
zbiory  do udostępniania w systemie komputerowym. 
 Komputeryzacja biblioteki wymaga zapewnienia 
nie tylko zaplecza technicznego, ale i dostatecznej obsady 
kadrowej. Chciałabym podkreślić duży wkład pracy jaki 
został włożony w prace przygotowawcze do 
komputeryzacji zbiorów. W okresie wdrażania systemu 
wiele procesów musi być dublowanych, jak np. 
katalogowanie tradycyjne i komputerowe. Wszystkie 
prace związane z komputeryzacją wykonywano 
prowadząc normalną, tradycyjną działalność biblioteczną. 

(M.Ś.) 

Święto zmarłych 
 związku ze Świętem Zmarłych w dniu 31.X. 
dyrekcja i pracownicy biblioteki złożyli kwiaty 
i zapalili znicze, wraz z rodziną zmarłej, na grobie 

śp. mgr inż. Grażyny Lipińskiej. 
Dyrekcja dziękuje wszystkim pracownikom 

Biblioteki Głównej i bibliotek systemu biblioteczno-
informacyjnego, którzy przez udział w obchodach 
organizowanych przez władze uczelni, odwiedzenie 
cmentarzy, dali wyraz pamięci o tych, którzy już od nas 
odeszli. 

(E.D.) 

Wizyta w Kopenhadze 
 dniach 22-24 października dyrektor mgr Elżbieta 
Dudzińska, z-ca dyrektora mgr Anna 
Wojciechowska i kierownik Oddziału Magazynów 

i Udostępniania Zbiorów mgr Jan Zaleski przebywali w 
Kopenhadze na zaproszenie firmy Dantek, zajmującej się 
między innymi dostawą mebli do bibliotek. Wyjazd ten 
pozwolił na zapoznanie się z propozycjami wyposażenia 
bibliotek w nowoczesne, zgodne z standardami 
europejskimi meble. Dzięki organizatorowi uczestnicy 
mogli zwiedzić 4 biblioteki naukowe, sprawdzić 
funkcjonalność wyposażenia i porównać ich 
zastosowanie, zależnie od funkcji biblioteki i potrzeb 
użytkowników. Jednocześnie zwrócono uwagę na 
organizację bibliotek, systemy ustawienia i 
zabezpieczenia zbiorów, informację naukową, zasady 
udostępniania. Zwiedzono następujące biblioteki: The 
Danish National Library os Science and Medicine, The 
Technical Knowledge Center and Library, The Danish 
Veterinary and Agricultural Library oraz The New 
Central Library. 

Szczegółowe informacje zostaną przekazane 
zainteresowanym na seminarium w dniu 20.11 o godz. 
14-tej, na które Dyrekcja zaprasza do gabinetu. 

Dyrekcja zamierza wykorzystać zdobyte 
doświadczenia przy przygotowaniu projektu wystąpienia 
o środki finansowe na zakup wyposażenia w ramach 
programu „Librarius”. Mamy nadzieję, że wyposażenie 
nowej biblioteki będzie równie funkcjonalne 
i odpowiadające standardom europejskim, jak 
w zwiedzanych bibliotekach, choć przestrzeni, jaką w 
tych bibliotekach posiadają użytkownicy nie zapewnią 
nawet nowe pomieszczenia w nadbudowie. Niemniej 
uzyskane pomieszczenia pozwolą na zapewnienie 
użytkownikom wolnego dostępu do części aktywnej 
zbiorów, wygodne warunki studiów i pracy naukowej, 
usprawnienie dostępu do informacji naukowej. 

(E.D.) 

Prezentacja XEROXa 
 dniu 29.09.1997 r. firma Xerox prezentowała nową 
technologię, dotyczącą rozwiązań wspomagających 
dydaktykę szkoły wyższej. 
Efektem zaangażowania firmy Xerox w edukacji i 

współpracy z uczelniami jest krok w kierunku biblioteki 
elektronicznej, z zasobów której możliwe jest 
dostarczenie dokumentów (lub i części) do nauki, 
elektronicznie lub na papierze, w zależności od potrzeb 
wykładowców lub studentów. 

Nowa technologia umożliwia: 
• skanowanie 
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• przechowywanie dokumentów w pamięci komputera 
• przetwarzanie dokumentów 
• wysokonakładowy druk cyfrowy 
• wykorzystanie sieci klient-serwer 
• World Wide Web 

Ta ostatnia możliwość zapewnia dostęp przez 
Internet do wybranych dokumentów zlokalizowanych w 
różnych bibliotekach elektronicznych jak również ich 
druk. 

Prezentacja firmy Xerox uświadomiła uczestnikom 
spotkania, że edukacja stoi przed fundamentalnymi 
zmianami i przejście od tablicy, kredy i skryptu do 
korzystania z usług biblioteki elektronicznej może 
nastąpić już niedługo. 

(A.W.) 
 

Prezentacja Toshiby 
n 8.10.1997 r.na zaproszenie firma Toshiba 
przedstawiciele Biblioteki Głównej Politechniki 
Warszawskiej: dyrektor mgr Elżbieta Dudzińska, z-

ca dyrektora mgr Anna Wojciechowska i kierownik 
Oddziału Magazynów i Udostępniania Zbiorów mgr Jan 
Zaleski wzięli udział w pokazie zorganizowanym w 
Pałacu Ujazdowskim. Prezentacja najnowszych osiągnięć 
w dziedzinie reprografii sprzętu komputerowego 
(notebooki) oraz telekomunikacji (faxy) połączona była 
z wystawą rysunków A.Mleczki. 

(J.Z.) 
 

Wykład dra W.Glińskiego 
 dniu 29 października br. w sali wykładowej 
Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy 
przy ul. Hankiewicza odbył się wykład dr Wiesława 

Glińskiego - adiunkta Instytutu Informacji Naukowej i 
Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego 
pt. „Nowe kierunki w wykorzystaniu sieci Internet”.  

Prelegent zapoznał zebranych z ogólnymi 
problemami i zagadnieniami dotyczącymi Internetu. 
Wykład był wynikiem rocznego pobytu na stypendium 
Fulbrighta w School of Library and Information Science 
Kent State University w Ohio.  

W spotkaniu uczestniczyło ok. 80 osób z różnych 
bibliotek środowiska warszawskiego, w tym pracownicy 
Biblioteki Głównej: mgr Anna Tonakiewicz, Agata 
Wietecha, Renata Peczyńska i Wacław Nieuważny. 

(R.P.) 

Spotkanie z ITS 
nia 4 listopada odbyło się spotkanie Dyrekcji 
Biblioteki Głównej z przedstawicielem firmy ITS 
Info Technology Supply Ltd. (Wielka Brytania) 

panem Radomirem Dabanovicem oraz Institute for 
Scientific Information (ISI - USA) panem Miro Kouba. 

Tematem spokania było omówienie aktualnej 
sytuacji w działaniach Zespołu ds Baz Danych Polskiej 
Fundacji Upowszechniania Nauki, zmierzających do 
zakupu krajowej licencji na jedną z baz danych: Science 
Citation Index, Current Contents oraz INSPEC. Pan 
Dabanovic scharakteryzował system Infoware CD-HD 
który mógłby być wykorzystywany przy sieciowym 
udostępnianiu powyższych baz danych. Na początku 
przyszłego roku firma ITS przyśle Bibliotece Głównej 
ofertę na zakup abstraktów do Science Citation Index za 
lata 1986 -1996 

(S.P.) 
 

Nowa rola biblioteki 
dniu 5-6 listopada odbyła się w Krakowie 
konferencja „Info - Festiwal 97. Teleinformatyka 
dla nauki i gospodarki. Możliwości i nowości 

technologii”. W konferencji organizowanej przez Komitet 
Badań Naukowych wziął udział z-ca dyr. dr Grzegorz 
Płoszajski, który przedstawił w referacie wizję nowej roli 
biblioteki. 

Podstawą formułowania wizji nowej roli biblioteki 
są szybko rosnące możliwości dostępu przez sieci 
komputerowe do informacji oraz zmieniające się 
oczekiwania użytkowników. Pracownicy naukowi 
w Polsce, a także studenci wyższych uczelni w coraz 
szerszym stopniu korzystają z sieci komputerowych. Fakt 
ten powoduje m.in. zmianę ich oczekiwań zarówno co do 
formy realizowania klasycznych usług bibliotecznych, jak 
i co do ich zakresu. Oczekiwania i potrzeby użytkow-
ników można podsumować stwierdzeniem, że biblioteka 
oprócz udostępniania własnych zbiorów w coraz 
większym stopniu powinna stawać się ośrodkiem 
organizującym dostęp do informacji naukowej, której 
źródła mogą znajdować się poza nią samą. Przynajmniej 
z części usług bibliotecznych i informacyjnych 
użytkownicy powinni móc korzystać zdalnie poprzez sieć 
komputerową. 

(G.P.) 
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GLOBENET 
 listopada 1997r. na konferencji GLOBENET 
w Warszawie z-ca dyrektora dr Grzegorz Płoszajski 
przedstawił w referacie w języku angielskim 

inicjatywę grupy bibliotek politechnicznych, która 
zaowocowała dostępem do katalogów tych bibliotek w 
WWW, umożliwiającym jednoczesne wyszukiwanie 
informacji w wielu wybranych katalogach. 

(G.P.) 

Dar dla biblioteki 
 październiku 1997 r. ambasador Rolf Timans 
przekazał do zbiorów Biblioteki Głównej 
Politechniki Warszawskiej polską wersję Opinii 

Komisji Europejskiej w sprawie wniosku 
Rzeczypospolitej Polskiej o członkostwo w Unii 
Europejskiej. 

Opracowanie to zatytułowane “Agenda 2000” 
składa się z dwóch części: 
• Opinia Komisji w sprawie wniosku Rzeczypospolitej 

Polskiej o członkostwo w Unii Europejskiej 
• Wezwanie do rozszerzenia 

Wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej 
Polska złożyła 5 kwietnia 1994 r. 

18 kwietnia 1995 r. Rada Europejska podjęła 
decyzję o zastosowaniu procedury (art. O Traktatu) 
i zwróciła się do Komisji o wydanie opinii. 

W opracowaniu “Agenda 2000” Komisja zawarła 
swoją opinię. “Agenda 2000” dostępna będzie 
w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej w 
Czytelni Ogólnej. 

(A.C.) 
 

W zbiorach 
 zbiorach biblioteki jest już książka wydana przez 
Ośrodek Przetwarzania Danych przy KBN, 
opracowana przez Lesława Wasiburskiego, 

Stefana Kwiatkowskiego i Jerzego Kozłowskiego: 
“Nauka i technika dla rozwoju. Polska na tle Europy 
…”. 
 

Zaproszenie 
olskie Towarzystwo Socjologiczne i Polska Fundacja 
Upowszechniania Nauki zapraszają na trzeci wspólny 

cykl wykładów publicznych: “Społeczeństwo polskie 
w świetle najnowszych badań socjologicznych”. 

Wykłady w I semestrze odbędą się w Pałacu 
Staszica w Warszawie, Nowy Świat 72, w Sali Okrągłego 
Stołu; początek o godz. 1700 w terminach: 
19.12.1997  r. 
16.01.1998  r. 
 

Dokształcamy się 
a przełomie października i listopada br. 
15 pracowników naszej biblioteki, dzięki przyznanej 
nam przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dotacji, 

odbyło szkolenia w: 
• edytorach Word i Word Perfect 
• arkuszu kalkulacyjnym Excel 
• szkolenie podstawowe z elementami DOSa, Windowsa, 

Word’a i Excel’a. 
W organizacji szkoleń skorzystaliśmy z ofert firm EduSoft, 
Altkom oraz Centrum Szkolenia Informatycznego Kadr. 

(G.K.) 
 

Dyskusja 
godnie z prośbą wyrażoną w piśmie nadesłanym 
przez Prorektora ds. Ogólnych prof. nzw. dr hab. 
Mirosława Mojskiego w Czytelni Ogólnej (pok. 

10) oraz Informatorium (pok. 11) dostępne są “Założenia 
reformy prawa o szkolnictwie wyższym. Cześć I” 
opracowane przez Zespół do Spraw Nowelizacji 
Ustawodawstwa Dotyczącego szkolnictwa Wyższego, 
który kierowany jest przez prof. Jerzego Osiowskiego. 
“Udostępnienie opracowania zainteresowanym 
pracownikom i studentom umożliwi publiczną dyskusję 
na Wydziale i zgłoszenie uwag do przedstawionych 
projektów. 

Materiały, które wpłyną z Wydziałów zostaną 
opracowane przez Senacką Komisję ds Organizacji 
Uczelni i będą przedstawione społeczności akademickiej 
Politechniki Warszawskiej na Seminarium Uczelnianym 
w początkach grudnia br. Jeśli opinia przygotowana przez 
Wydział ma być uwzględniona w opracowaniu Komisji, 
to musi wpłynąć do Biura Rektora nie później niż do dn. 
30 listopada br.” 
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 6 Informacje Biblioteki Głównej 
 

 
 

Piszą o nas 
 “Życiu Warszawy” z 10.11.1997 r. znalazła się 
informacja o budowie naszej biblioteki pt.: 
“Książka z komputera”. 
“Express Wieczorny“ z 18.11.1997 r. poin-

formował w artykule “Inteligentna biblioteka w sercu 
Politechniki” o planach związanych z nowo budowanymi 
pomieszczeniami bibliotecznymi i udogodnieniach, jakie 
spotkają tam nasi użytkownicy. 

 

Mówią o nas 
 dn. 15.11.br. w programie TVN “Fakty” z 
udziałem dyrektor Elżbiety Dudzińskiej podano 
informację o budującej się Bibliotece Politechniki 

Warszawskiej, projektowanej informatyzacji, wolnym 
dostępie do aktywnych zbiorów, nowocześnie 
wyposażonych czytelniach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informacje dla bibliotekarzy 

Szkolenie 
roponujemy wszystkim zainteresowanym 
pracownikom Biblioteki Głównej i bibliotek systemu 
biblioteczno-informacyjnego szkolenie w zakresie 

posługiwania się przeglądarką WWW. 
Chętnych prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka 

Informatyzacji - Gmach Główny pok. 13, tel. 660-5508. 
Termin szkolenia zostanie ustalony po zgłoszeniu 

się chętnych do uczestnictwa w tym szkoleniu. 
(G.K.) 
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