
 

 
 
 

Informacje Biblioteki Głównej 
Politechniki Warszawskiej 

Nr 6  grudzień 1998 

 
 

Najserdeczniejsze życzenia 
zadowolenia z pracy zawodowej 

i twórczej współpracy oraz życzliwej atmosfery 
w rozwiązywaniu problemów 

w Nowym 1999 Roku 
 

           życzy Dyrekcja 
           Biblioteki Głównej 
           Politechniki Warszawskiej 
 



 2 Informacje Biblioteki Głównej 

 

 

 

Zmiany w bibliotece 
erdecznie zapraszamy użytkowników do korzystania 
z usług Biblioteki Głównej, w której niektóre agendy 

znajdują się już w nowych pomieszczeniach. 
Są to: 

Wypożyczalnia Studencka (parter Gmachu 
Głównego, wejście z Dużej Auli) - otwarta jest  od 
poniedziałku do piątku w godz. 900 - 1800, w soboty w 
godz. 900 - 1400. 
• Korzystać z niej mogą przede wszystkim studenci 

wszystkich rodzajów studiów naszej Uczelni, ale 
również studenci innych uczelni czy uczniowie szkół 
średnich. 

• Można w niej wypożyczyć książki i podręczniki 
potrzebne do studiów na wszystkich wydziałach 
Politechniki Warszawskiej na warunkach określonych 
w Regulaminie Udostępniania Zbiorów. 

W ostatnim miesiącu w celu usprawnienia 
wypożyczeń wprowadziliśmy również wypożyczanie 
krótkoterminowe. 

Wypożyczalnia dla Pracowników, która została 
przeniesiona wraz z Wypożyczalnią Międzybiblioteczną 
do obszerniejszych pomieszczeń w nadbudowie 
znajdujących się na parterze Gmachu Głównego, wejście 
od Dużej Auli. Z usług Wypożyczalni dla Pracowników 
mogą korzystać przede wszystkim pracownicy 
Politechniki Warszawskiej, ale również wszyscy 
zainteresowani naszymi zbiorami, według zasad 
określonych w Regulaminie Udostępniania Zbiorów. 
Wypożyczalnie czynne są w godz. od 900 do 1500. 

Naprzeciw Wypożyczalni dla Pracowników 
znajduje się Pracownia Reprograficzna, w której 
zapewniamy wszystkim użytkownikom możliwość 
szybkiego wykonywania odbitek kserograficznych. 

Pracownia czynna jest od poniedziałku do piątku 
od  800 do 1800, w soboty od 900 do 1400. 

Czytelnia Ogólna - oddana użytkownikom na 
I piętrze Gmachu Głównego w tymczasowych 
pomieszczeniach. W czytelni tej można korzystać przede 
wszystkim z dostępu do księgozbioru podręcznego, 
zarezerwowanego dla studentów, z podstawowych 
encyklopedii i słowników rzeczowych, jak również z 
pozostałych zbiorów z magazynów, których dostarczanie 
ze względu na prace budowlane i brak połączeń 
komputerowych odbywa się obecnie w sposób tradycyjny 
i wymagający dłuższego oczekiwania ze strony 
użytkownika, za co serdecznie przepraszamy. Czytelnia 
czynna jest: od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 
1900 , w soboty od 900 do 1500. 
Przeszukiwanie katalogów komputerowych 
i rezerwacja książek może odbywać się nie tylko 

w Wypożyczalniach, ale również w Ośrodku Informacji 
Naukowej znajdującym się na I piętrze oraz za 
pośrednictwem telnetu z terenu całej Politechniki.  

Ośrodek Informacji Naukowej, oferuje szeroki 
wachlarz usług z zakresu informacji naukowej. 
Pracownicy Ośrodka udzielają informacji katalogowych i 
bibliograficznych w oparciu o zasoby własne, posiadane 
światowe bazy danych oraz tworzone własne bazy 
komputerowe. Czynny jest od poniedziałku do piątku 
w godz. 800 do 1800, a w soboty od 900 do 1400. 

Ze względu na trwające prace budowlane, 
trudności techniczne i finansowe obsługa użytkowników 
jest w chwili obecnej utrudniona, ale w nowym roku 
powinna ulec radykalnej poprawie. 
Po oddaniu do użytku pozostałych pomieszczeń 

nadbudowy przewidujemy dla naszych 
użytkowników: 

• duże przestronne czytelnie - ogólną i czasopism, 
pozwalające na przygotowanie się do studiów i 
prowadzenie pracy naukowej 

• swobodny dostęp do aktywnej części zbiorów na 
antresoli, w czytelni ogólnej i czytelni czasopism, 
pozwalający na wybór interesujących wydawnictw 

• usprawnienia wypożyczeń w Wypożyczalni 
Studenckiej przez zapewnienie swobodnego dostępu 
do części zbiorów 

• ustawienie zbiorów w układzie rzeczowym, 
ułatwiające orientację w zbiorach 

• możliwość korzystania z terminali i włączenia 
laptopów w czytelniach  

• dostęp w czytelniach do kserografów 
samoobsługowych 

• pokój do pracy zespołowej   
• boksy do pracy naukowej 
• czytelnie specjalistyczne (np. czytelnia norm, CD-

ROM-ów, czytelnia unikatowych zbiorów 
kartograficznych) 

• usprawnienie dostarczania zbiorów z magazynów, 
dzięki wyposażeniu ich w terminale 

• informację o nowościach wydawniczych, wybranych 
wydawców krajowych i zagranicznych 

Informacje o działalności Biblioteki Głównej 
znajdują się w Internecie pod adresem: 
http://www.bg.pw.edu.pl 

Zebranie pracowników 
 dniu 20.11. br odbyło się zebranie pracowników 
Biblioteki Głównej z Dyrekcją. 
Celem zebrania było przedstawienie wszystkim 

pracownikom sytuacji lokalowej i finansowej Biblioteki 
w kontekście zmian, wynikających z zakończenia 

S
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pierwszego etapu rozbudowy Gmachu Głównego na 
potrzeby Biblioteki Głównej. 

Dyrekcja wyraziła serdeczne podziękowanie 
pracownikom Biblioteki Głównej, którzy dołożyli starań, 
aby mimo prowadzonych prac budowlanych, częstych 
przemieszczeń zbiorów i stanowisk pracy, zapewnić 
użytkownikom obsługę i nie przerywać działalności 
Biblioteki. 

Pracownicy zostali zaznajomieni z planem 
zagospodarowania pomieszczeń na parterze i I piętrze 
nadbudowy, oddanych do użytku Biblioteki Głównej. 
Przejęcie nowych pomieszczeń stawia przed Dyrekcją 
i pracownikami Biblioteki Głównej znaczny wzrost 
zadań. Biblioteka Główna ma okazję stać się wizytówką 
Uczelni, co będzie wymagało poszerzenia i podniesienia 
jakości usług. 

W ostatnim okresie sytuacja finansowa Biblioteki 
Głównej uległa poprawie dzięki zrozumieniu władz 
Uczelni, co pozwala na prowadzenie intensywnych prac, 
związanych z przygotowaniem wyposażenia w pierwszym 
rzędzie magazynów, czytelni, wypożyczalni i innych 
agend usługowych. Przewiduje się zakup regałów 
kompaktowych do magazynów, co umożliwi 
przeniesienie zbiorów z magazynu podstawowego, 
wyposażonego w chwili obecnej w regały niezgodne 
z   wszelkimi przepisami przeciwpożarowymi. 
W czytelniach przewiduje się zakup systemu 
zabezpieczenia zbiorów oraz zainstalowanie monitoringu. 
Poczyniono również starania, aby zgodnie z uchwałą 
Rady Bibliotecznej i akceptacją Senatu zakupić 
zintegrowany komputerowy system biblioteczno-
informacyjny Aleph oraz niezbędny sprzęt komputerowy. 

Aby sprostać nowym zadaniom niezbędne będzie 
przeprowadzenie szeregu zmian organizacyjnych, 
dotyczących zarówno zakresu obowiązków oddziałów, 
jak i poszczególnych pracowników oraz działań mających 
na celu ekonomiczną gospodarkę środkami finansowymi. 

Wymaga to stałej współpracy wszystkich 
pracowników, zaangażowania i troski o dobre imię 
Biblioteki. Pracownicy, którzy wyróżniają się inicjatywą, 
rzetelnością i odpowiedzialnością w pracy będą 
wynagradzani. 

Zmiany w zarządzaniu Biblioteką będą 
przeprowadzane m.in. w myśl zasad, podanych w książce 
Johna Banka: „Zarządzanie przez jakość”, które brzmią:  
„klienci  
• Są najważniejszymi osobami w każdej działalności 
• Nie są zależni od nas. To my jesteśmy zależni od nich. 
• Nie zakłócają naszej pracy. Są jej celem. 
• Robią nam uprzejmość, kiedy przychodzą. My nie 

robimy im uprzejmości, obsługując ich. 
• Są częścią naszej organizacji, a nie osobami 

z zewnątrz. 
• Nie są tylko częścią statystyki. Są ludźmi z krwi 

i kości, którzy czują i reagują tak jak my. 

• Przychodzą do nas ze swoimi potrzebami 
i życzeniami, a naszym zadaniem jest je zaspokajać. 

• Zasługują na tyle uprzejmości i uwagi, ile tylko 
możemy im poświęcić. 

• Są istotą tego i każdego innego interesu. Bez nich nie 
byłoby nas. (Nigdy o tym nie zapominaj!)” 

(E.D.) 

Uroczystość ku czci 
p. Grażyny Lipińskiej 

 przededniu kolejnej rocznicy Powstania 
Listopadowego 29.XI. w Kościele Św. Katarzyny 

odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej 
ku czci Śp. mgr inż. Grażyny Lipińskiej. Organizatorami 
uroczystości połączonej z mszą świętą, oraz fundatorami 
tablicy byli Państwo Skarbkowie jako najbliższa żyjąca 
rodzina. Do organizacji  włączyli się: Koło Komendy 
Głównej AK, Związek Sybiraków, Stowarzyszenie 
Grochowian, Społeczna Fundacja Pamięci Narodu 
Polskiego, 17 Rozwadowska Drużyna Harcerska im. 
Grażyny Lipińskiej ZHR, Bursa Szkolna nr 5 im. Grażyny 
Lipińskiej w Warszawie oraz Biblioteka Główna. Ze 
strony Politechniki Warszawskiej wzięli udział: 
Przewodniczący Senackiej Komisji Historii i Tradycji - 
Prof. nzw. dr hab. Jacek Czajewski, Sekretarz  Prezydium 
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” - inż. Elżbieta 
Orkan-Łęcka oraz dyrektor i pracownicy Biblioteki 
Głównej.  

W czasie uroczystości podkreślono niezłomny 
charakter i wielką osobowość Śp. Grażyny Lipińskiej, 
która całe życie służyła Ojczyźnie i ludziom, będąc 
wierną Bogu. Jej postawa była wzorem zarówno w czasie 
obrony Lwowa, powstań śląskich, czy obrony Grodna, 
podczas II wojny światowej, kiedy jako oficer wywiadu 
AK wyróżniała się bohaterstwem, jak i w łagrach 
sowieckich, gdzie spędziła kilkanaście lat, nigdy nie 
tracąc nadziei na odzyskanie niepodległości Ojczyzny. 
Wierzymy, że osoba Jej stanie się wzorem dla obecnych 
pokoleń tworzących nowy ład w naszym kraju.  

(E.D.) 

Szkolenia dla studentów – c.d. 
prawne i terminowe przeprowadzenie 
zaplanowanych zajęć z przysposobienia 

bibliotecznego dla studentów I roku studiów 
stacjonarnych wszystkich wydziałów PW nie byłoby 
możliwe bez zrozumienia problemów Biblioteki Głównej 
i pomocy okazanej przez kierowników poszczególnych 
Bibliotek Wydziałowych Uczelni. 

W

S
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Studenci Wydziałów: Architektury, Chemii, 
Elektroniki i Technik Informacyjnych, Inżynierii 
Lądowej,  Inżynierii Materiałowej, Inżynierii Produkcji, 
Mechatroniki oraz Samochodów i Maszyn Roboczych 
odbyli zajęcia zorganizowane przez pracowników swoich 
bibliotek wydziałowych i w pomieszczeniach tych 
bibliotek.  

Na pozostałych wydziałach zajęcia były 
prowadzone przez pracowników Biblioteki Głównej oraz 
mogły odbywać się w pomieszczeniach, będących 
w dyspozycji władz wydziałowych. 

Dyrekcja Biblioteki Głównej, dziękując władzom 
poszczególnych Wydziałów, zwraca się ze szczególnym 
podziękowaniem do szefów bibliotek wydziałowych - za 
pomoc i życzliwą współpracę przy organizacji szkolenia, 
wywieszanie planów zajęć, informowanie studentów, 
wyrozumiałe wyłączanie poszczególnych pomieszczeń 
bibliotecznych i dostosowanie ich do odbycia 
planowanych zajęć. 

Dziękuję Paniom Kierowniczkom Bibliotek: 
• Wydziału Chemii - Janinie Kurowskiej - Metera, 
• Wydziału Inżynierii Środowiska - Zofii Błachowicz, 
• Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa - 

Irenie Wrzosek, 
• Wydziału Transportu - Annie Szadkowskiej, 
• Filii Biblioteki Głównej - Mirosławie Denis 

oraz wszystkim pozostałym za to, że w trudnym 
dla działalności Biblioteki Głównej czasie mogliśmy na 
Was liczyć. 

Elżbieta Dudzińska 

Ochrona i konserwacja 
zbiorów - konferencja 

 dniach 15-17 października br. w Bibliotece 
Narodowej odbyła się ogólnopolska konferencja na 

temat "Ochrona i Konserwacja Zbiorów Bibliotecznych”. 
Organizatorami konferencji, w której udział wzięły 
Danuta Łomża i Anna Wojciechowska, była Komisja 
Ochrony i Konserwacji Zbiorów bibliotecznych przy  
Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich i Biblioteka Narodowa. Tematyka konferencji 
obejmowała problemy związane z ochroną zbiorów 
specjalnych bibliotek, konserwacją oraz  zabezpieczeniem 
poprzez skanowanie i mikrofilmowanie zbiorów. 

Podczas konferencji odbyła się promocja 
podręcznika prof. dr hab. Bronisława Zyski pt.: Ochrona 
zbiorów bibliotecznych przed zniszczeniem. T.4: 
Katastrofy w bibliotekach - zagrożenia, zapobieganie, 
akcja ratunkowa. 

Konferencji towarzyszyły dwie wystawy: 
przygotowana przez Zakład Konserwacji Zbiorów 
Bibliotecznych BN pt. "Sztuka konserwacji opraw 

książkowych" oraz wystawa Jacka Tomaszewskiego pt. 
"Artystyczna oprawa książki". 

Wyświetlony został film zrealizowany przez Terry 
Sandersa (Amerykańska Fundacja Filmowa i Sanders and 
Mock Productions) pt. "Ku przyszłości. O ochronie 
wiedzy w wieku elektronicznym". Film przedstawił takich 
twórców i filozofów wieku informacyjnego, jak  Peter 
Norton (twórca Norton Utilities), czy Tim Berners-Lee 
(ojciec World Wide Web). 

W czasie trwania konferencji można było zapoznać 
się z ekspozycją firm produkujących lub sprowadzających 
sprzęt komputerowy, skanujący, mikrofilmowy 
i konserwatorski: Mikrofilm Center Klein, Mikrofilm 
Service, Minolta, Neschen, Raypath i Xerox. 

(A.W.) 

Informacja patentowa 
 dniach 4 - 6 listopada 1998 roku w Sopocie odbyła 
się konferencja pt. „Informacja patentowa dla 

nauki i przemysłu”. 
Urząd Patentowy posiada następujące bazy 

danych: 
• INFPOL - dane bibliograficzne o opublikowanych w 

Polsce dokumentach patentowych 
• INFPAT- dane bibliograficzne zagranicznych opisów 

patentowych 
• MARPOL - dane słowne i graficzne o znakach 

towarowych ogłoszonych w Polsce 
• MARMAD - zawiera dane słowne i graficzne o 

znakach  towarowych zgłoszonych w trybie 
międzynarodowym z wyznaczeniem Polski. 

Urząd Patentowy posiada również bazy bibliograficzne 
zagranicznych opisów patentowych na dyskach 
optycznych. 

Informacje o polskich patentach są dostępne od 
niedawna w Internecie pod adresem: 
http://www.arsinfo.pl/arspatent  

Szczegółowe informacje dotyczące baz danych, 
którymi dysponuje Urząd Patentowy oraz warunków, 
korzystania można uzyskać w Ośrodku Informacji 
Naukowej Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej. 

(T.S.) 

Spotkanie z PWN 
 dniu 17 listopada 1998r w Bibliotece Narodowej 
miało miejsce spotkanie z Wydawnictwem 

Naukowym PWN. 
Spotkanie odbywało się pod patronatem prasowym 
"Literatury" przy współpracy Polskiej Izby Książki 
oraz Polskiego Towarzystwa Wydawców książek.  

W ofercie PWN znaczącą pozycję zajmują 
encyklopedie i słowniki języka polskiego. 

W

W

W
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Nakładem wydawnictwa ukazują się książki 
naukowe o profilu humanistycznym, matematyczno-
przyrodniczym, medycznym, ekonomicznym, 
technicznym i rolniczym. 

Wydawnictwo Naukowe PWN założone zostało 
w 1951r., sprywatyzowane w 1992r, a następnie 
przekształcone w spółkę akcyjną w 1997r. 

Nakładem PWN-u ukazuje się rocznie ok.350 
tytułów książkowych i multimedialnych oraz ok.30 
czasopism naukowych i popularnonaukowych. 

Inwestorem strategicznym PWN-u jest 
międzynarodowa grupa holdingowa Luxembourg 
Cambridge Holding Group.Od 1998r akcjonariuszami 
zostały: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz 
fundusz inwestycyjny DBG Ost Europa-Holding. Do 
międzynarodowej grupy wydawniczej PWN należy 
węgierskie wydawnictwo Kossuth Publishing Corporation 
oraz ukraińska oficyna prawnicza Yurincom Inter. 

PWN współpracuje z wieloma renomowanymi 
wydawnictwami zagranicznymi, m.in.: Addison-Wesley 
Longman, CUP, Elsevier, Hachette,Nauka, OUP, Prentice 
Hall, Springer, Wiley oraz Ziff-Davis.  

(A.C.) 

Konferencja w Krakowie 
 dniu 16.11. w Krakowie odbyło się jednodniowe 
posiedzenie Konferencji Dyrektorów Bibliotek 

Szkół Wyższych, na którym, zgodnie ze statutem, Rada 
Wykonawcza zdała sprawozdanie z rocznej działalności. 

Rada Wykonawcza dołożyła starań, aby 
przedstawić problemy środowiska bibliotekarskiego 
w MEN, Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego i w 
KBN. Poruszono przede wszystkim problemy związane 
z nowym trybem przedpłat na import czasopism, sytuacją 
finansową bibliotek, wzrostem zapotrzebowania na usługi 
biblioteczne ze strony studentów szkół niepaństwowych, 
szkoleniem kadry bibliotekarskiej oraz opracowaniem 
projektów rozporządzeń dotyczących kwalifikacji 
bibliotekarskich, ewidencji zbiorów i zasad specjalizacji 
zbiorów. Postanowiono również przedstawić bieżące 
informacje o działalności Rady za pośrednictwem 
Internetu. 

(E.D.) 

Konferencja w Krakowie 
 dniach 16-19 listopada 1998 r., w Krakowie, 
odbyła się międzynarodowa konferencja pod 

tytułem: "Współpraca bibliotek naukowych w zakresie 
automatyzacji". 

Wygłoszono na niej 25 referatów: 12 dotyczyło 
problemów katalogów; 5 - współpracy bibliotek; 3 - 
języków informacyjno-wyszukiwawczych; 2 - VTLS-u 

oraz po jednym referacie na temat: bibliotekarza 
systemowego, klientów katalogów centralnych, metod 
komputerowego wspomagania nauczania jako jeden 
z wyróżników społeczeństwa informacyjnego autorstwa 
rektora AGH prof. Ryszarda Tadeusiewicza. 

W trakcie dyskusji dały się wyraźnie zaznaczyć 
kręgi bibliotek reprezentujących następujące 
oprogramowania: VTLS, TINLIB, PROLIB, ALEPH oraz 
HORIZON. 

Mirosław Górny oraz Jan A. Nikisch z Poznańskiej 
Fundacji Bibliotek Naukowych w swoim referacie 
poruszyli problem dotyczący stanowiska bibliotekarza 
systemowego, które pojawiło się w polskich bibliotekach 
stosunkowo niedawno. 

Wypowiedź ta wywołała dyskusję wśród 
uczestników ze względu na zagadnienia związane ze 
szkoleniem oraz określeniem wymagań wobec przyszłych 
bibliotekarzy systemowych. 

Przedstawiciele Biblioteki Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz Akademii Górniczo-Hutniczej 
szeroko omówili problem tworzenia i wykorzystania w 
pracach bibliotek VTL-owskich centralnej kartoteki haseł 
wzorcowych. Obecnie CKHW jest opracowywana przez 
Centrum Formatów i Kartotek Haseł Wzorcowych, które 
powstało 01.06.1996 r. 

Grupa bibliotek VTLS oprócz wspólnej bazy 
CKHW stworzyła również Centralną Kartotekę Tytułów 
Czasopism (CKTCz), a także w 1997 r. biblioteki te 
przygotowały projekt Wspólnego Katalogu Bibliotek 
Naukowych (WuKa). 

Od stycznia 1998 r. przedstawiciele bibliotek 
stosujących oprogramowanie VTLS i HORIZON oraz 
przedstawiciele Biblioteki Narodowej prowadzą rozmowy 
na temat budowanego metodą współkatalogowania 
Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego 
(NuKa), który ma być źródłem gotowych rekordów dla 
bibliotek polskich wykorzystujących zintegrowane 
systemy biblioteczne, a dla użytkowników źródłem 
informacji o zasobach tych bibliotek. 

W konferencji uczestniczyli także bibliotekarze 
z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Czech, którzy przedstawili 
problemy związane z tworzeniem katalogów centralnych 
w swoich środowiskach bibliotecznych. Laura J. Goss 
z Uniwersytetu Hertfordshire przedstawiła referat 
dotyczący stosowania standardów bibliograficznych 
uniwersytetu i ośrodków kształcenia zawodowego; 
Manfred Walter omówił rozwój katalogów centralnych 
w Berlinie i Brandenburgii na tle sytuacji politycznej 
i prawa obowiązującego w Niemczech, a Dana Simkova 
zaprezentowała współprac„ bibliotek wyposażonych 
w system TINLIB w Republice Czeskiej. 

Konferencja była przygotowana, tak merytorycznie 
jaki formalnie, z wielką starannością. 

Bibliotekę Główną Politechniki Warszawskiej 
reprezentowały p. Danuta Łomża i p. Małgorzata Kapica 
z Oddziału Opracowania Książek i Zbiorów Specjalnych. 

(D.Ł., M.K.) 

W
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Spotkanie Sekcji Bibliotek 

Naukowych 
 dniu 26.11.1998 r w Bibliotece Uniwersytetu 
Warszawskiego odbyło się spotkanie członków 

Sekcji Bibliotek Naukowych, w którym udział wzięła 
Anna Wojciechowska. Program spotkania obejmował: 
sprawozdanie przewodniczącego sekcji dr Jana Janiaka za 
lata 1993-1997; wybór nowego zarządu sekcji; 
zwiedzanie Biblioteki UW. 

Najważniejszą działalnością sekcji w minionym 
okresie było zajęcie się pragmatyką zawodową 
i zainicjowanie opracowania nowego rozporządzenia 
w sprawie ewidencji materiałów bibliotecznych. Zebrani 
uznali, że rola oddziaływania SBN na resorty i wpływ na 
tworzące się akty prawne powinna być większa, również 
poprzez współpracę z Krajową Radą Biblioteczną. 
Przykładem takiego nieudanego aktu prawnego jest 
rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z czerwca br. w 
sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do 
zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz 
trybu stwierdzania tych kwalifikacji. Rozporządzenie to 
w najbliższym czasie będzie zmienione. 

Nową przewodniczącą Sekcji  Bibliotek 
Naukowych przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich została Małgorzata Kłossowska, 
dyrektorka Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia 
Społecznego. 

Będąca w budowie Biblioteka UW zrobiła na 
zwiedzających ogromne wrażenie, szczególnie z powodu 
nowoczesnej architektury, dużych przestrzeni 
i planowanym wolnym dostępem do ok. 1 mln. zbiorów. 
Otwarcie biblioteki nastąpi w październiku 1999 r. 

(A.W.) 

Targi Książki w Łodzi 
 dniach 26-28 listopada 1998r odbywały się w 
Łodzi II Targi Książki i Czasopism "LIBRA". 

Podobnie jak w roku ubiegłym zostały połączone z 
targami  Reklama i Poligrafia. 

Łącznie było ok.100 stoisk wystawców, w tym 30 
stoisk wydawców. Udział w Targach wzięły m.in.: 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Wiedza Powszechna, 
Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, Prószyński 
i Spółka. 

Przy okazji Targów zorganizowano Ogólnopolskie 
Spotkanie Bibliotekarzy. Z ciekawszych imprez 
przygotowanych na to spotkanie można wymienić odczyt 
Andrzeja Rostockiego pt."Literatura – przyjemność 
Hedonistyczna - przyjemność czytania" oraz wykład doc. 
Marii Prusak z Instytutu Badań Literackich PAN 
zatytułowany " Mickiewicz - pisarz francuski". 

Na uwagę zasługiwało też spotkanie z p. Joanną 
Bohdziun, kierowniczką Ośrodka Informacji i Edukacji 
Samokształceniowej w Szkole Podstawowej nr 205 
w Łodzi. Ośrodek ten działający w bardzo skromnych 
warunkach finansowych ma niezmiernie duże ambicje. 
Pani Bohdziun ma tak wiele ciekawych pomysłów pracy 
z dziećmi i młodzieżą w zakresie umiejętności pracy 
w bibliotece, korzystania ze źródeł informacji (a to 
przecież nasi przyszli czytelnicy), iż należy tylko żałować 
że tak zaangażowanym ludziom nie bardzo ma kto 
pomóc. Jest żenujące, że biblioteka szkolna, praktycznie 
jedyna placówka kulturalna na wielkim osiedlu 
mieszkaniowym może na książki wydać 2000,00 zł 
a komputer kupuje kosztem rezygnacji z zakupu książek 
(był taki jeden rok). 

(A.C.) 

Sympozjum w Gliwicach 

 dniach 1-2 grudnia 1998 r. odbyło się IV 
Sympozjum „Zastosowanie mikrokomputerów w 

Inte”, zorganizowane przez Instytut Metali Nieżelaznych 
- Dział Informacji i Marketingu, w Gliwicach. 

Tematyka sympozjum dotyczyła baz danych, 
mikrokomputerowych systemów informacji, 
wyszukiwania danych, oprogramowania. Zaprezentowano 
także systemy biblioteczno-informacyjne firm: TINPOL 
z Krakowa, Max ElectronicSA z Katowic, AvE 
z Mikołowa. 

Przedstawiono informację o systemie 
informatycznym Agencji Techniki i Technologii, 
zajmującej się m.in. transferem technologii ze sfery 
badawczo-rozwojowej oraz organizacją konkursu 
POLSKI PRODUKT PRZYSZŁOŚCI. 

Wypowiadali się przedstawiciele bibliotek 
i ośrodków informacji, m.in. z Biblioteki Sejmowej, 
AGH, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki 
Świętokrzyskiej, Instytutu Gospodarki Odpadami, 
Centrum Techniki Okrętowej. 

Ciekawą informację dotyczącą systemu 
bibliotecznego, przedstawili gospodarze - Instytut Metali 
Nieżelaznych. Zaprezentowali własną bazę  danych 
METALE NIEZELAZNE (BMN). Baza ta zawiera 
informacje o artykułach z czasopism, wyjazdach 
służbowych, materiałach konferencyjnych, 
sprawozdaniach z prac badawczych, wybranych 
patentach, tłumaczeniach i zestawieniach tematycznych. 
Baza jest dostępna odpłatnie poprzez sieć Internet, pod 
adresem: www.imn.gliwice.pl  

Referaty i wystąpienia ukażą się drukiem 
w styczniu 1999 roku i powinny znaleźć się w zbiorach 
biblioteki. W Ośrodku Informacji  Naukowej znajdują się 
materiały robocze na temat sympozjum. 

(G.K.) 

W
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Nowa baza na CD-ROM 

apraszamy do zapoznania się z nową bazą 
ECODISC - An Elsevier/Geo Abstract Database 

Zasięg: od 1990-z aktualizacją kwartalną. 
Zakres tematyczny: 
rejestruje 85.000 artykułów z czasopism 
międzynarodowych, książki, raporty, monografie, 
dysertacje z dziedziny ekologii i ekosystemu,  w tym 
oceanologii i zanieczyszczeń środowiska. 
Baza anglojęzyczna (źródła w różnych językach, głównie 
angielskim i niemieckim). 
Baza udostępniana jest w Ośrodku Informacji Naukowej. 

(A.T.) 

Pokaz systemu PROLIB 
nia 25.11.1998 r. w czytelni informacyjnej Biblioteki 
Głównej Politechniki Warszawskiej odbył się pokaz 

polskiego zintegrowanego systemu bibliotecznego 
PROLIB firmy Max Elektronik S.A.  

Przedstawiciele firmy omawiali rozwój i kondycję 
firmy, zasady wyboru systemów zintegrowanych oraz 
charakterystykę dobrego systemu bibliotecznego i jego 
funkcjonowanie w aspekcie udostępniania katalogów w 
rozległych sieciach komputerowych. Poruszono przy tym 
problem korzystania z katalogów centralnych oraz 
katalogów „zewnętrznych” w stosunku do własnego 
katalogu biblioteki. Kolejnym punktem pokazu było 
przedstawienie: 
• modułu dodatkowego: 
• Gromadzenia Dokumentów 
• większości podstawowych modułów systemu, na 

który składają się: 
• Katalogowanie Wydawnictw Zwartych, 
• Katalogowanie Wydawnictw Ciągłych i Czasopism, 
• Wypożyczalnia, 
• OPAC. 

 
W module Gromadzenia Dokumentów omówiono:  

• katalog fiszek, 
• planowanie zakupów, 
• edycję zamówień, 
• monity, reklamacje, odwołania, 
• kartotekę kontrahentów, 
• opisy hierarchicznie złożone, 
• rejestrację wpływów, 
• prowadzenie księgi akcesji i przekazywanie danych 

do inwentarza, 
• gospodarkę funduszami. 

W modułach Katalogowanie Wydawnictw 
Zwartych oraz Katalogowanie Wydawnictw Ciągłych 
i Czasopism zreferowano: 

• wprowadzanie i modyfikację opisów, 
• indeksy wyszukiwawcze na poziomie opisu, 
• zestaw dostępnych indeksów, 
• wiązanie opisu dokumentu z Kartoteką Haseł 

Wzorcowych (KHW) 
• tworzenie opisów hierarchicznych, 
• słowniki systemowe (podłączone do indeksów), 
• powiązanie opisu bibliograficznego z zasobami, 
• pełny opis zasobu, 
• wydruk kart katalogowych 

W module Wypożyczalnia omówione zostały takie 
opcje, jak: 
• wypożyczenia, zwrot, prolongata dokumentów, 
• kontrola kont czytelników, 
• konta obciążeń czytelników, 
• kontrola terminów zwrotów, 
• naliczanie kar, 
• przekazywanie książek z wypożyczalni do poprawek 

w dziale opracowania, 
• wydruki i statystyka, 
• analiza kont czytelników, 
• historia, 
• informacja o dostępności dokumentów. 

OPAC, czyli Online Public Catalogue został 
omówiony jako jeden z ostatnich. Zreferowano funkcje 
dostępne dla użytkownika: 
• dostęp czytelnika i osób nie zarejestrowanych, 
• wyszukiwanie proste, 
• tworzenie strategii wyszukiwawczych, 
• zamawianie dokumentów, 
• dostęp czytelników do własnych kont, 
• zachowywanie strategii wyszukiwawczych przez 

czytelnika. 
Na końcu krótko przedstawiono możliwości 

importu, administrowania systemem oraz OPACaWWW. 
Pokaz miał charakter referatu, a w dużej swej 

części poświęcony został samej firmie i zagadnieniom 
teoretycznym. Referenci nie zaprezentowali 
podstawowych funkcji systemu PROLIB wyczerpująco. 

(agaw) 

ISIS i Windows 
nia 11 grudnia br. Instytut Informacji Naukowej, 
Technicznej i Ekonomicznej (IINTE) zorganizował 

jednodniową konferencję poświęconą wersji 1.3 pakietu 
Mikro CDS/ISIS dla środowiska Windows, 
udostępnionego przez UNESCO w końcu listopada 1998: 
„CDS/ISIS dla Windows wersja 1.3”. 

Podczas konferencji przedstawiono nowe 
możliwości programu wprowadzone od grudnia ubiegłego 
roku. Najważniejsze z nich to: wspomagane definiowanie 
nowych baz danych, możliwość tabelarycznego 
prezentowania wyników wyszukiwania i nowe polecenia 

Z
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języka formatowania, umożliwiające tworzenie jeszcze 
bardziej przyjaznych dla użytkownika formatów 
interaktywnych. Ponieważ został zakończony etap 
tworzenia pakietu CDS\ISIS dla Windows, przedstawione 
zostało także syntetyczne zestawienie wszystkich nowych 
możliwości tego pakietu, które nie są dostępne 
w środowisku DOS. Na zakończenie omówiono 
praktyczne zastosowanie programów EASYINT 
i ISISWWW do udostępniania baz w WWW. 

Konferencja odbyła się w Sali „Pod Kopułą” 
w gmachu Ministerstwa Gospodarki (d.CUP). 
Uczestniczyły w niej: Grażyna Kiwała, Elżbieta Mroczek, 
Małgorzata Wornbard, Agata Wietecha. 

Pragnę poinformować, że rozwój wersji CDS/ISIS 
dla Windows śledzimy w Ośrodku Informatyzacji od 
dawna, jednak jak dotąd nie był to system, który można 
by bezpiecznie użytkować. Po otrzymaniu ostatniej 
wersji, rozpoczęliśmy próby, zmierzające do 
udostępnienia jej naszym pracownikom i użytkownikom. 
W przypadku, gdy wypadną one pomyślnie, system 
CDS/ISIS dla Windows zostanie wdrożony do obsługi 
wszystkich baz ISISowych. 

(agaw) 

Szkolenia dla pracowników 

bibliotek 
 przerwie międzysemestralnej planujemy 
przeprowadzenie szkoleń z edytorów tekstów. Osoby 

pragnące uczestniczyć w takich szkoleniach prosimy 
o kontakt z Ośrodkiem Informatyzacji – pok. 73. 

Tematyką spotkań będzie m.in.: formatowanie 
różnego rodzaju pism, wykorzystanie możliwości i ułatwień 
zawartych w oprogramowaniu. 

(grkiw) 

Publikacje 
Propozycje i Materiały; nr 21 
Działania profilaktyczne w bibliotece: wskazówki 
metodyczne. 
Publikacja przedstawia skład Ogólnopolskiej Rady dla 
Ratowania Zbiorów  Bibliotecznych po Powodzi 
i omawia takie tematy jak: potencjalne zagrożenia dla 
zbiorów w bibliotekach; zasady utrzymywania czystości 
w magazynach bibliotecznych i w księgozbiorach; 
ustalenie priorytetów wyboru i zasad znakowania 
najcenniejszych zbiorów w bibliotece. 
 
Prace Instytutu Bibliograficznego; nr 32 
Janowska Maria: Hasło osobowe: wybór i zasady 
tworzenia w bibliografii narodowej i katalogach 
Biblioteki Narodowej. 

Jest to instrukcja składająca się z dwóch części. Pierwsza 
część określa zasady wyboru hasła głównego, w drugiej 
części omówione są: zagadnienie formy hasła osobowego 
i określone zasady wyboru nazwy, doboru i kolejności 
części nazwy, języka, pisowni i dopowiedzeń. 
 
Atest : ochrona pracy; nr 11 
Mrowiec Małgorzata: Takie mogą być biblioteki. 
24 października br. otwarto Bibliotekę Śląską w nowych 
pomieszczeniach, jedną z najnowocześniejszych bibliotek 
w Europie. Biblioteka dysponuje 300 miejscami 
w czytelni, czytelniami indywidualnymi, wideoteką, 
centrum informacji europejskiej z bezpośrednim 
połączeniem komputerowym z Brukselą. Oprócz 
magazynów tradycyjnych, dwie ostatnie kondygnacje 
budynku zajmuje magazyn z najczęściej zamawianymi 
książkami. Są tu ustawione regały o wysokości 8 metrów. 
W nich na osiemnastu poziomach umieszczone są 
pojemniki z książkami. Między regałami, podzielonymi 
na 5 sekcji, porusza się pięć robotów sterowanych 
komputerowo. To one wyjmują pojemniki z półek 
i przekazują przenośnikiem rolkowym do bibliotekarzy. 
Drugą nowością jest opracowany do potrzeb BŚ 
niemiecki system Telelift. Składa się on z wagoników 
krążących między magazynami, wypożyczalnią 
i czytelniami. 

Biblioteka Śląska jest biblioteką naukową; 
obsługuje cztery województwa: katowickie, 
częstochowskie, opolskie i bielskie. 

 (A.W.) 
 

W poprzednim numerze nastąpiła pomyłka w numeracji. 
Powinien on nosić numer 5. 

Przepraszam 

W


