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BIBLIO – Bibliografia prac 

pracowników PW

 Nowe założenia dotyczące tworzenia bazy:
- powołanie pełnomocnika d.s. Bazy   BIBLIO

- współpraca z bibliotekami sieci PW (Filie BG PW,

biblioteki wydziałowe)

- szkolenia z zakresu pozyskiwania, gromadzenia i 
wprowadzania danych

- korekta uzyskanych danych

- koordynacja

 Cele:
- kompletność bazy

- przyspieszenie aktualizacji danych

- zwiększenie wiarygodności (autoryzacja)

- promocja bazy – może służyć także celom 
parametrycznym



Działalność informacyjna i promocyjna 

OIN

 Współtworzenie strony internetowej BG PW

 Udział w Komisjach Senackich

 Współpraca z Samorządem Studenckim

 Współpraca z Radą Doktorantów

 Współpraca z Biurem d.s. Studiów

 Współpraca z pełnomocnikiem Rektora d.s. 
Studiów w języku angielskim



Strona Internetowa BG PW

 Aktualności: opracowywanie informacji bieżących

 Zakładki: Dla Nauki, Studia, Lista tytułów E- Źródeł, E-bazy

 Aktualizacja strony: współpraca z Oddziałem Udostępniania, 

Osrodkiem Informatyzacji

 Współpraca z Samorządem Studenckim – propozycje 
nowego układu graficznego, ważne informacje z punktu 
widzenia studentów

 Angielska wersja strony internetowej



Komisje Senackie

 Komisja d.s. Nauki

 Komisja d.s. Kształcenia



Współpraca z Samorządem Studenckim

 Informator pierwszoroczniaka – rozdział 
poświęcony Bibliotece Głównej

 Współpraca w zakresie organizacji szkoleń 
bibliotecznych (karta przedmiotu Zagadnienia 
informacji Naukowej – blok HES)

 Projekt pisma do dziekanów w sprawie szkoleń, 
przygotowany przez SS PW

 Udział biblioteki w wydarzeniach studenckich 
(Koła Naukowe, Dni Politechniki, informacje na 
stronie Polibuda.pl)



Rada Doktorantów PW

 Współpraca w zakresie szkoleń dziedzinowych 
(MEL, WIP, WCH, ICHIP, MiNI, Fizyka).

 Zagadnienia informacji naukowej – biblioteczne 
zasoby informacyjne przedmiot wprowadzony do 
programu Studium Pedagogicznego dla 
doktorantów, jako obowiązkowy na I roku 
studiów (ankieta, poparcie dla szkoleń 
warsztatowych).

 Strona internetowa Rady Doktorantów PW-
informacje na temat szkoleń.



Biuro d.s. Studiów

 Współpraca w zakresie Studium Pedagogicznego dla 
doktorantów (realizacja projektu rozwoju Uczelni w ramach 
projektu „Kapitał ludzki” ).

 Poparcie inicjatywy wprowadzenia szkoleń dla dyplomantów 
do programu studiów ( przy współpracy z SS PW).

 Poparcie inicjatywy rozszerzenia szkoleń dla doktorantów w 
formie warsztatów ( Pismo Biblioteki w tej sprawie  do 
Rektora, pismo Rektora skierowane do kierowników 
Studiów Doktoranckich na poszczególnych wydziałach).



Współpraca z pełnomocnikiem Rektora d.s. 

Studiów angielskojęzycznych

 Aktywny udział w spotkaniach organizowanych 
przez pełnomocnika dla przedstawicieli z 
poszczególnych wydziałów  - prezentacja oferty 
podręczników akademickich w języku angielskim, 
prezentacja oferty szkoleń bibliotecznych w 
języku angielskim

 Przygotowanie szkoleń ogólnych i dziedzinowych 
dla wydziału: Chemicznego, MEL, Mechatroniki

 PDF-y szkoleń na stronie internetowej



Dziękuję za uwagę


