
 

 

 

Biblioteka Główna zakończyła realizacje projektu „Opracowanie zbiorów z zakresu budownictwa 

strukturalnego” realizowanego ze środków MNSiW na działalność upowszechniającą naukę. Zadanie 

zrealizowane w projekcie miało na celu udostępnienie szerokiemu ogółowi informacji 

o wszystkich zasobach bibliotecznych Politechniki Warszawskiej, w tym przypadku ciekawych 

dokumentów z kolekcji Biblioteki Instytutu Dróg i Mostów na Wydziale Inżynierii Lądowej. 

W projekcie zaplanowano zarejestrowanie w Centralnym Katalogu Zbiorów Bibliotek Politechniki 

Warszawskiej (CKZB PW) łącznie 5 000 egzemplarzy. Wybrany do projektu księgozbiór ma charakter 

specjalistyczny i obejmuje  dokumenty o tematyce związanej z budownictwem infrastrukturalnym  

z takich dziedzin jak geologia, geotechnika, mechanika gruntów, budowle podziemne, geodezja 

inżynierska, budownictwo drogowe, budownictwo mostowe, budowa dróg szynowych czy budowa 

lotnisk. Część tych opracowań ma charakter archiwalny i dotyczy niekiedy obiektów wybudowanych 

jeszcze w XIX wieku. Niektóre z nich eksploatowane są do dzisiaj.  

Rozpowszechnienie informacji o kolekcji ma duże znaczenie przy obecnie prowadzonych pracach 

architektonicznych bądź remontowych obiektów historycznych, takich jak mosty czy linie kolejowe, 

dla których nie zachowała się żadna dokumentacja techniczno-projektowa. Bieżące monitorowanie 

stanu technicznego sieci dróg krajowych, w której  funkcjonują jeszcze obiekty (mosty) wybudowane 

w latach 1860 – 1900, o rozwiązaniach konstrukcyjnych nie wytrzymujących współczesnego ruchu, 

wymaga znajomości podstaw projektowania tych konstrukcji. 

Przed przystąpieniem do realizacji projektu przeprowadzono prace techniczne i przygotowanie 

zbiorów do katalogowania: książki odkurzono, oklejono etykietami z kodami paskowymi i sygnaturą  



 

 

z oznaczeniem lokalizacji danej publikacji. Katalogowaniem objęto przede wszystkim najstarszą część 

zasobu. Wszystkie opisy bibliograficzne sporządzono z autopsji. Prowadzono weryfikację dokumentu 

w katalogu NUKAT. Rekordy opracowane w NUKAT zarejestrowano następnie w CKZB PW. Dokonano 

opracowania rzeczowego książek polegającego na dodaniu słów kluczowych. 

 

W latach 2019 - 2020 roku w ramach projektu sporządzono 5 126 opisów bibliograficznych,  

w tym 1 730 publikacji wydanych w latach 1861 – 1960, stanowiących najstarszą grupę dokumentów 

Spośród nich 5 051 opisów zostało opracowanych w katalogu NUKAT. 

 

W wyniku realizacji projektu Centralny Katalog Zbiorów Bibliotek PW poszerzył się o informacje  

o cennych zasobach, będących w posiadaniu Biblioteki Instytutu Dróg i Mostów Politechniki 

Warszawskiej, do tej pory niewidocznych, a przez to niedostępnych dla użytkowników. Poprawiła się 

jakość informacji o dostępności zbiorów bibliotek PW.  Informacja o posiadanych zasobach 

skatalogowanych w ramach projektu jest dostępna w otwartym Internecie poprzez Centralny Katalog 

Zbiorów Bibliotek PW. Opisy zarejestrowane w NUKAT są ponadto sukcesywnie przekazywane do 

ogólnoświatowego katalogu centralnego OCLC, co w sposób znaczący zwiększyło widoczność 

opracowanego zasobu w skali globalnej. 

 

(EM) 

Projekt BazTech realizowany jest przez 23 biblioteki z ośrodków akademickich i instytutów 

naukowych współtworzących Konsorcjum BazTech. Zespół reprezentujący Politechnikę Warszawską 

liczy 6 osób. Metadane artykułów do bazy BazTech wprowadzane są przez 5 osób. Do zespołu należy 

również redaktorka, która uczestniczy w pracach grupy odpowiedzialnej za aktualizację portalu 

BazTOL.   

 

W 2020 r. do bazy BazTech redaktorzy wprowadzili z przydzielonych czasopism metadane 1 112 

artykułów oraz uzupełnili w opisach artykułów z roczników czasopism wydanych przed 2006 r.  



 

 

357 bibliografii i 216 afiliacji. Na podstawie umów zawartych z wydawcami do niektórych rekordów 

podłączone zostały pełne teksty. 

W ramach zadania BazTOL wprowadzono 6 nowych rekordów oraz zaktualizowano treść 30 opisów 

dotychczas opracowanych zasobów internetowych. Każdy rekord wprowadzony do obu baz jest 

sprawdzany przez zespoły korektorów. 

Obecnie zakończono planowanie pracy na 2021 r. i rozpoczęto realizację zaplanowanych zadań. 

(AC) 

 

W grudniu 2020 r. nakładem Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej ukazało się dzieło  

prof. Jacka Ryszarda Przygodzkiego: „Kazimierz Drewnowski: profesor i rektor Politechniki 

Warszawskiej, legionista i twórca Wojsk Łączności, taternik”. Książka powstała w oparciu o relacje 

osób współpracujących z prof. Drewnowskim, jego studentów; na podstawie dokumentów 

dostępnych w różnych archiwach (polskich i zagranicznych), zbiorów bibliotecznych udostępnionych 

przez Bibliotekę Główną PW oraz Centralną Bibliotekę Wojskową, a także ksiąg protokołów: Senatu 

PW oraz Rady Wydziału Elektrycznego PW i innych materiałów źródłowych. 

Projekt został zrealizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy 

polskiej państwowości. Ze strony Biblioteki Głównej w pracach pomocniczych przy przygotowaniu 

publikacji wzięły udział: Agnieszka Celej (opracowanie wykazu publikacji prof. Drewnowskiego  

oraz publikacji jego dotyczących) i Agnieszka Nejman (prace redakcyjne, wstępna korekta).  

Drukiem, oprawą i szatą graficzną zajęła się Oficyna Wydawnicza PW. 

Okładka publikacji. Fot. Agnieszka Nejman 

 

 

 

 

 



 

 

Niniejsza publikacja została poświęcona życiu, pracy i zainteresowaniom prof. Kazimierza 

Drewnowskiego, rektora Politechniki Warszawskiej w latach 1939-1945. Skupia się   

na procesie kształcenia i dorastania Kazimierza Drewnowskiego oraz jego działalności naukowej  

i dydaktycznej. Podkreśla zaangażowanie profesora w działalność niepodległościową: podczas I wojny 

służył w Legionach Piłsudskiego, w czasie II wojny zarządzał zamkniętą Politechniką Warszawską  

oraz uczestniczył w organizowaniu tajnego nauczania. Podczas pobytu w Belgii, po opuszczeniu obozu 

koncentracyjnego Dachau (gdzie również w tajemnicy opracowywał plan odbudowy zrujnowanej 

Warszawy), zajął się pomocą dla osób przebywających na emigracji, m.in. ułatwiając  

im kontynuowanie edukacji i zdobywanie stypendiów. Po powrocie do Polski wznowił działalność 

naukowo-dydaktyczną, aktywnie włączył się w życie uczelni. W książce wspomniano również  

o zamiłowaniu profesora do taternictwa i jego zainteresowaniach językoznawczych - pracował  

nad spolszczeniem obcojęzycznych terminów technicznych. 

Jacek R. Przygodzki, długoletni pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej, obecnie emerytowany 

profesor tej uczelni, był w latach 50. studentem, a następnie asystentem prof. Drewnowskiego. 

Książka znajduje się w zbiorach Biblioteki Głównej. 

(AN) 

W grudniu 2020 r. Biblioteka Główna zakończyła realizację projektu „Upowszechnienie kolekcji 

fotografii dokumentującej konkursy Stowarzyszenia Architektów Polskich” ze środków Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki,  

moduł: Wsparcie dla bibliotek naukowych SONB/SB/461242/2020. Projekt był prowadzony  

w okresie 1 kwietnia 2020 - 31 grudnia 2020. 

W ramach projektu  1041 fotografii  wybranych projektów architektonicznych, nadsyłanych  

na konkursy ogłaszane przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP)  

w latach 1957-1977 zostało opracowanych bibliograficznie i rzeczowo w formacie MARC, a ich opisy 

przesłane zostały do katalogu NUKAT. Fotografie te poddane zostały również digitalizacji (skanowaniu 



 

 

i obróbce cyfrowej) i opublikowane wraz z metadanymi w dostępnej lokalnie  Kolekcji Cyfrowej 

Zbiorów Specjalnych, działającej w oparciu o oprogramowanie dLibra.  

Udostępnione fotografie pokazują historię polskiej i światowej myśli plastycznej i architektonicznej, 

pozwalają poznać wiele ciekawych, nie zawsze zrealizowanych projektów, mogą również służyć  

do celów badawczych środowiskom naukowym zainteresowanym tematyką. Ich zdigitalizowanie 

natomiast zapewnia ochronę przed zniszczeniem unikatowych, oryginalnych materiałów 

fotograficznych. 

(JK) 

 

 

 

 

 

 

Biblioteka Główna i jej Filie pomimo licznych ograniczeń w funkcjonowaniu spowodowanych 

pandemią koronawirusa, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, umożliwiając 

wypożyczenia, zwroty, prolongaty, rozliczanie kart obiegowych jak również korzystanie ze zbiorów  

na miejscu. W Gmachu Głównym (Wolny Dostęp), Bibliotece Terenu Południowego i Bibliotece Fili  

w Płocku przygotowane zostały miejsca do pracy stacjonarnej w bibliotece. Ilość miejsc była 

ograniczona, dlatego osoby chcące skorzystać ze zbiorów biblioteki na miejscu musiały dokonywać 

rezerwacji. Rezerwacje przyjmowane były mailowo. Usługa ta cieszyła się dużym zainteresowaniem 

nie tylko wśród studentów i pracowników Politechniki Warszawskiej, ale przede wszystkim wśród 

studentów innych uczelni. Biblioteka realizowała zamówienia na książki i czasopisma z Magazynu 

Zewnętrznego Babilon. Dodatkowo pracownicy Sekcji Udostępniania i Biblioteki Terenu 

Południowego w pierwszym kwartale 2021 r. realizowali zamówienia na nieodpłatne kopie cyfrowe 

dokumentów ze zbiorów biblioteki.  

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna realizowała zamówienia na książki, których nie ma w naszych 

zasobach. Zainteresowaniem cieszyła się też możliwość wypożyczeń krótkoterminowych książek 

elektronicznych na platformie ProQuest Ebook Central. Realizowane były również zamówienia 

składane przez inne biblioteki na książki z naszego księgozbioru.   



 

 

Biblioteka stworzyła warunki do korzystania z rozpraw doktorskich zarówno tych przed obroną 

(Czytelnia Zbiorów Specjalnych) jak również tych po obronie (Wolny Dostęp).  

W Bibliotece Głównej i Bibliotece Fili w Płocku użytkownicy mieli zapewniony dostęp do Bazy Polskich 

Norm. Skorzystanie z usługi wymagało wcześniejszej rezerwacji stanowiska komputerowego.  

Biblioteka aktywie włączyła się w uruchomioną na Uczelni e-obiegówkę. Uprawniona grupa 

pracowników Oddziału Udostępniania rozliczała e-obiegówki wystawiane w systemie USOS.  

Punkty biblioteczne w domach studenckich pozostały zamknięte z brakiem możliwości zamawiana 

książek.  

Biblioteka świadczyła swoje usługi od poniedziałku do soboty .  

 

 (WL) 

 

 

W dniach 03-21 marca 2021 przeprowadzono obowiązkowe szkolenie biblioteczne dla wszystkich 

studentów pierwszego roku studiów inżynierskich oraz jednolitych magisterskich, którzy rozpoczęli 

naukę od semestru letniego. Przysposobienie biblioteczne jest prowadzone zdalnie w formie kursu 

online na uczelnianej platformie edukacyjnej Moodle PW. Kurs zaliczyło ponad 200 osób.  

Przeprowadzono szkolenie dla studentów roku zerowego. Foundation Year to program dla wszystkich 

kandydatów z krajów spoza UE, którzy chcą odbyć w PW studia licencjackie. Program skierowany jest 

do studentów, którzy w momencie złożenia aplikacji nie posiadają dostatecznej wiedzy  

z przedmiotów takich jak matematyka, fizyka, chemia itp., a także tych, którzy przed podjęciem 

studiów chcą uzyskać biegłość w języku angielskim. Szkolenie zostało zorganizowane przez Studium 

Języków Obcych PW za pomocą aplikacji MS Teams.  



 

 

W lutym 2021 Biblioteka Główna PW zaprosiła swoich użytkowników do testowania kolekcji Business 

& Management, dostępnej na platformie Oxford Handbooks Online. Umożliwiono dostęp 

do 70 książek i ponad 1900 artykułów. Dostęp testowy był aktywny do 31 marca dla wszystkich 

użytkowników z komputerów w sieci PW oraz z dowolnego komputera dla użytkowników 

zarejestrowanych w zintegrowanym systemie bibliotecznym PW. Po wygaśnięciu testu zakupiono 

roczny dostęp do bazy. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zarówno studentów jak i pracowników naukowych w Biblioteka 

Główna uzyskała równoczesny dostęp testowy do narzędzi Writefull i Grammarly. Obydwa programy 

służą do korekty błędów językowych w tekstach pisanych w języku angielskim, poprawiają 

gramatykę, interpunkcję, stylistykę, ortografię. Opinie na temat testowanych programów można było 

przesyłać za pomocą utworzonego formularza w MS Forms. Na podstawie opinii użytkowników 

zdecydowano o zakupie dostępu do Grammarly. Narzędzie już wkrótce będzie dostępne  

dla użytkowników w PW.  

W dniach 22- 23 lutego odbyły się ostatnie szkolenia w ramach Data Steward School. W programie  

od września 2020 roku brały udział Magdalena Maciąg i Monika Gajewska. Na całość programu 

składały się następujące części: Foundation Level – 42 h szkoleniowe, trzy dwudniowe – szkolenia 

specjalistyczne kończące się egzaminami oraz mentoring z ekspertem zagranicznym z organizacji  

GO–FAIR. Wśród tematów poruszanych na szkoleniu można wyróżnić między innymi: zarządzanie 

danymi naukowymi, światowe trendy w zarządzaniu nauką, rola Data Steward w instytucie 

naukowym, Open Access i Creative Commons, ochrona danych (ochrona fizyczna – repozytoria, 

dokumentacja, opisy, ochrona własności intelektualnej – bazy danych, zbiory, cytowanie;  

aspekty formalno-prawne, odpowiedzialność), aspekty finansowe zarządzania danymi,  

Data Management Plan.  

Odział Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych, wspólnie z Biurem Nauki PW, przygotował 

szereg raportów dla Rektora PW i dziekanów, w tym m.in.: 

 Raport N0 – zawierający wykaz osób, które w obrębie danej dyscypliny mogą powodować 

sankcje dla PW podczas nadchodzącej ewaluacji.  



 

 

 Raport patentów za lata 2017- 2020 z podziałem na dyscypliny, które będą uwzględnione w 

najbliższej ewaluacji. 

 Symulację średniej wartości punktowej jednostki współautorstwa dla poszczególnych 

dyscyplin.  

 Raport stanu połączenia kont PBN/POL-on/ORCID pracowników PW. 

 Zestawienie ilościowe publikacji z zebraną punktacją w kolejnych latach 2017, 2018, 2019, 

2020. 

 

Zestawienia wskaźników bibliometrycznych dla PW i POB-ów za lata 2018-2019. 

W celu usprawnienia komunikacji z koordynatorami i redaktorami BW na wydziałach, przygotowano 

nowy kanał komunikacyjny. W MS Teams utworzono specjalną grupę, gdzie wszyscy redaktorzy mogą 

wymieniać się spostrzeżeniami oraz uwagami dotyczącymi BW. Za pomocą narzędzia OneNote 

udostępniono Informator, w którym będą prezentowane procedury postępowania związane  

z dorobkiem pracowników PW w Bazie Wiedzy.  

Przeprowadzono szereg szkoleń i konsultacji dla nowych redaktorów Bazy Wiedzy Politechniki 

Warszawskiej oraz szkoleń zaawansowanych - utrwalających zasady i procedury postępowania  

przy wprowadzaniu danych do BW.  

 (MG) 

 

Od stycznia 2021 r. bibliotekarze dziedzinowi brali udział w testowaniu nowej wersji wykazu nowości 

przygotowanej przez OUSBiOI.  Nową odsłonę wykazu zamieszczono w Primo. Tytuły zakupione  

do BGPW oraz jej agend zaprezentowane są według Układu Działowego Zbiorów: 

https://bg.pw.edu.pl/index.php/zasoby/nowosci-wg-dzialow 

https://bg.pw.edu.pl/index.php/zasoby/nowosci-wg-dzialow


 

 

 

SKD zintensyfikowała prace mające na celu poprawienie jakości katalogu. Polegają one na analizie 

raportów wygenerowanych przez bibliotekarza systemowego oraz korekcie błędów w systemie  

(m.in. dodaniu działów i/lub słów kluczowych (SK) do opisów bibliograficznych, usunięciu dubletów, 

dodaniu SK do KHW). 

Wśród  innych  prac  sekcji  należy  wymienić przygotowanie  materiałów, w tym aktualnej listy baz 

danych, potrzebnych do akredytacji na kierunku Energetyka na Wydziale MEiL – opracowała 

Agnieszka Bis.  

Agata Eltman przygotowała materiały oraz zestawienia niezbędne do prezentacji podczas wizytacji 

Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Inżynieria Zarządzania. 24 kwietnia 2021r.  wzięła udział 

w wirtualnym spacerze pokazującym w czasie rzeczywistym pomieszczenia infrastruktury 

dydaktycznej. Zaprezentowała rozmieszczenie księgozbioru Wolnego Dostępu, miejsca do nauki, 

dostęp do komputerów oraz odpowiadała na pytania Komisji.  

Przedłużony czas lockdownu przyczynił się do zainteresowania bibliotekarzy dziedzinowych licznymi 

webinariami oraz prezentacjami internetowymi. SKD uczestniczyła w wielu takich wydarzeniach,  

były to m.in.: 

 Nowe ujęcie dyscyplinowe w InCites Citation Topic 

 Zarządzanie kolekcją źródeł publikacji poprzez narzędzia Web of Science 

 Widoczność i analiza Open Access w Web of Science 

 Create your perfect article using Writefull 

 Nauka powinna być otwarta 

 Mądry rozwój - cele zrównoważonego rozwoju 

 Library learning in the time of COVID: resources and tips for library people 

 Jak wyszukiwać i analizować czasopisma otwartego dostępu 

 Środowiskowe skutki pandemii. 

 

 (MMaz) 



 

 

W pierwszym kwartale 2021 bibliotekarz dziedzinowy Dorota Wojnowska uczestniczyła  

w specjalistycznych eventach, związanych tematycznie z działem S (planowanie przestrzenne, 

urbanistyka, architektura, sztuka) wyłącznie online. Przedłużający się stan epidemii i znaczący wzrost 

zakażeń uniemożliwił spotkania na żywo, jednakże liczba organizowanych spotkań  zrekompensowała 

te niedogodności. W ciągu trzech miesięcy odbyło się kilkadziesiąt bardzo ciekawych eventów. 

Ogromnym plusem takich imprez jest możliwość zadania pytań prelegentom na czacie online.  

 

Wydanie w tym roku książki „Archiprzewodnik po Europie”, było okazją do spotkań z architektem 

Robertem Koniecznym i krytykiem architektury Tomaszem Malkowskim. Podczas webinariów, 

organizowanych przez Virtus Studio (14 stycznia) i Kolektyw miejski antyRAMA (19 stycznia), autorzy 

opowiadali o wybranych budynkach, spośród 100 europejskich obiektów przedstawionych  

w albumie. Czytelnik powyższej książki może zapoznać się z architekturą współczesną poprzez dialog 

dwóch autorów. Czasem ich podejście do estetyki i funkcjonalności projektów jest zbieżne,  

ale zdarzają się również skrajnie odmienne opinie, pozostawiające czytelnikowi miejsce  

na wyrobienie własnego zdania. W trakcie webinariów został zasygnalizowano problem braku chęci 

podjęcia profesjonalnej krytyki architektury i planowania przestrzennego w polskim środowisku 

zawodowym architektów i urbanistów. 

 

Od kilku lat w kalendarzu projektantów gości impreza 4 Design Days, która odbywa się tradycyjnie  

w Katowicach na przełomie stycznia i lutego. Jest to największe w tej części Europy wydarzenie rynku 

nieruchomości, architektury, wnętrz i wzornictwa. Niestety w tym roku spotkanie odbyło się tylko 

poprzez łącza internetowe. Nowa formuła, czyli konferencja „4 Design Days 2021 Pre-Opening 

Online” miała miejsce 28-29 stycznia. Uczestniczyło w niej 50 prelegentów i podzielona była  

na 9 dyskusji. Rekordowa sesja zebrała ponad 900 widzów oglądających ją w tym samym czasie. 

Poruszane tematy dotyczyły obecnych zmian w architekturze i designie w kontekście ekologii, 

zdrowia, nowych potrzeb przestrzennych i technologicznych. Gość specjalny Jürgen Mayer 

przygotował wykład z cyklu Mistrzowie Architektury „Razem, kiedy tylko się da. Rozważania na temat 

przestrzeni publicznej”.  

 



 

 

Prezentacja Jürgena Mayera 

podczas  „4 Design Days 2021 Pre-

Opening Online” (zrzut ekranu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warto polecić projekt Street Cloud, stworzony przez wspomniany powyżej kolektyw miejski 

antyRAMA, w ramach którego przeprowadzane są rozmowy na temat innowacji i trendów  

w sektorach kultury miejskiej związanych z nauką, sztuką, architekturą, urbanistyką oraz designem. 

Jednym z gości była profesor z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, architektka   

Ewa Kuryłowicz. Webinarium „Czy architektura jest kobietą?” zostało nagrane 4 lutego  

i jest dostępne na Facebooku oraz kanale YouTube.  

 

Webinarium  
z architektem Robertem Skitkiem  
„Przystań kajakowa Paprocany” 
(zrzut ekranu) 

 

 

 

 

 

 

Kolejna ciekawa seria webinariów to prezentacje realizacji twórców konkretnych projektów 

architektonicznych. Virtus Studio zorganizowało 11 lutego spotkanie z architektem Tomaszem 

Koniorem, podczas którego opowiedział o projektach trzech niezwykłych hoteli w Katowicach. Grupa 

„Sztuka Architektury” przygotowała m.in. webinarium 24 lutego „Przystań kajakowa Paprocany” 

(projekt nad Jeziorem Paprocańskim  w Tychach autorstwa pracowni RS+ Robert Skitek)  

oraz 10 marca „Nowy Werdon w Rudzie Śląskiej” (budynek wielorodzinny autorstwa Małeccy Biuro 

Projektowe).  

 

 



 

 

Prezentacja Marcina Strzały 
podczas konferencji online „Druk 
3D w architekturze” (zrzut 
ekranu) 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnim webinarium, które warto przedstawić, to spotkanie zorganizowane 30 marca, również przez 

Grupę „Sztuka Architektury”. Konferencja online pt. „Druk 3D w architekturze” miała na celu 

zapoznać uczestników z dzisiejszym stanem tej technologii oraz przybliżyć perspektywy jej dalszego 

rozwoju. Eksperci omawiali drukarki 3D dla architektów, przedstawiali przegląd technologii, przykłady 

realizacji druku 3D oraz zastosowanie skanera 3D w architekturze. Warto zaznaczyć,  

że jednym z prelegentów był Marcin Strzała, projektant i wykładowca na Wydziale Architektury 

Politechniki Warszawskiej, a jego wystąpienie dotyczyło wykorzystania addytywnych metod produkcji  

w architekturze.  

(DW) 

 

W Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku trwają przygotowania do otworzenia nowego kierunku – 

Informatyka Techniczna, w związku z tym poproszono pracowników biblioteki o sporządzenie wykazu 

książek, które posiada Biblioteka Politechniki Warszawskiej (w szczególności będących w posiadaniu 

Filii BGPW w Płocku) związanych z kierunkiem.  

Podano zakres tematyczny 55 dyscyplin związanych z kierunkiem i przez dwa tygodnie pracownicy 

biblioteki szukali dostępnych pozycji książkowych związanych z tematem. Praca została wykonana,  

17 stron wyszukanych i spisanych książek zostało wysłanych poczta elektroniczną do Rektora Filii 

Politechniki Warszawskiej w Płocku. 

(AK) 



 

 

W dniach 19-20 stycznia 2021 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka 

„Internet jako przestrzeń relacji społecznych – szanse, ograniczenia, perspektywy”, zorganizowana 

przez Studenckie Koło Naukowe Pedagogów WFiNS Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

Koło Naukowe Humanistyki Cyfrowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Katedrę 

Dydaktyki i Mediów WFiNS UMK oraz Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego WNH. 

Konferencja odbyła się w formule online. 

Prelegenci przedstawili własne badania i refleksje na temat Internetu jako przestrzeni społecznej  

w kontekście obecnej sytuacji i przyszłości. W zakres przyjętej tematyki weszły obszary: edukacyjny 

aspekt kreowania relacji społecznych w Internecie, prawne aspekty bezpieczeństwa w sieci, życiowe 

sukcesy i porażki w społecznej przestrzeni Internetu, psychologiczne konteksty relacji w sieci,  

rola kultury w sieci i sieci w kulturze, social media i infoetyka, humanista w Internecie. Możliwe było 

również zaproponowanie własnego tematu, który nie wchodził w zakres powyższych obszarów, 

jednak mieścił się w temacie głównym. Każde z wystąpień i panele dyskusyjne trwały po ok. 15 minut.  

Jako szanse zostały wskazane, m.in.: nieograniczenie geografią w przypadku pracy czy nauki zdalnej, 

rozwój blogów i pamiętników internetowych, możliwość budowania relacji przez osoby  

z niepełnosprawnościami bez obaw o dyskryminację. Zagrożeniami są m.in.: brak kontaktu 

osobistego, cyberstalking, cyberbulling, zjawisko dezinformacji w świecie wirtualnym oraz mnogość 

teorii spiskowych i trudność odróżnienia ich od rzetelnych źródeł – szczególnie w kontekście dzieci  

i młodzieży, którzy w czasie nauki zdalnej muszą dużo więcej samodzielnie działać w sieci. Natomiast 

perspektywy, to np.: e-mediacje, teleopieka, możliwość zwiedzania online (m.in. audio guide), rozwój 

nowych form rozpowszechniania poezji czy teatru. 

W obecnym czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2, część działań społecznych przeniosła się  

do Internetu. Wpłynęło to nie tylko na edukację, lecz na całe społeczeństwo, spowodowało też 

przesunięcie do sieci relacji społecznych, co stworzyło rozmaite szanse i zagrożenia oraz otworzyło 

przed użytkownikami nowe perspektywy. Konferencja była bezpłatna, a każdy uczestnik  



 

 

otrzymał zaświadczenie o udziale. Planowane jest wydanie recenzowanej monografii naukowej  

w formie e-booka.  

(IMC) 

 

 
W dniach 9-10 marca 2021 r. odbyło się szkolenie online „Efektywne prowadzenie spotkań  

w formule online” prowadzone przez Krzysztofa Prystupa. Na spotkaniu poruszone zostały problemy 

pracy zdalnej oraz jak prowadzić efektywnie spotkania online z pracownikami i studentami. 

Przedstawione i omówione zostały różne platformy np. Microsoft Teams, Google Meet, Zoom. 

Rozmawiano też jak należy przygotować się do prowadzenia spotkań online, aby były bardziej 

efektywne. Poruszone zostały kwestie głosu, mowy, światła, odpowiedniej kamery i ubioru.  

W tym szkoleniu wzięły udział Dyrektor Anna Tonakiewicz-Kołosowska, Agata Komsta oraz Izabella 

Rokita. 

(IR) 

 

 
Szkolenie online „Mindfulness – trening uważności. Zsynchronizuj ciało z umysłem”  

odbyło się 31 marca 2021 r. na platformie Clickmeeting. Zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie 

Bibliotekarzy Polskich. Szkolenie poprowadziła Gabriela Gamrowska – studentka psychologii 

klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i wolontariuszka w telefonie zaufania. Na co dzień 

mieszka w Łodzi, gdzie pracuje w Bibliotece Miejskiej. Obecnie w trakcie kursu MBSR – Mindfulness 

(MBSR – Mindfulness-Based Stress Reduction). 

Podczas szkolenia omawiane były przyczyny wywołujące stres, jego wpływ na nasze ciała  

i umysły oraz sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i emocjami. Stres negatywnie oddziałuje 



 

 

na człowieka. Obserwujemy to w bardzo dużym natężeniu szczególnie w czasach pandemii,  

kiedy towarzyszy ludziom permanentnie. Krótkoterminowo może powodować m.in. nerwowość, 

trudność ze znalezieniem myśli, problemy żołądkowe, napięcie mięśni, natomiast długoterminowo 

może przynieść zwiększone ryzyko pojawienia się chorób układu krążenia oraz np. cukrzycy typu 2,  

a także migreny i problemy ze zdrowiem psychicznym. 

Medytacja to jedna z praktyk, która ma za zadanie pomóc utrzymać równowagę i opracować techniki, 

które mogą ułatwić neutralizowanie czynników stresogennych. Reakcja na stres  

jest automatyczna i trudno nad nią zapanować. Mindfulness, według definicji podanej przez 

prowadzącą, to „szczególny rodzaj uwagi”, która jest świadoma, skierowana na obecną chwilę. 

Kluczowa jest tutaj uważność i zsynchronizowanie ciała z umysłem, pełna świadomość uczuć, myśli, 

ciała i otaczającego świata. Warto nauczyć się akceptować oraz dopuścić do głosu emocje, natomiast 

unikać zaprzeczania i tłumienia. Prowadząca w trakcie szkolenia wskazywała badania naukowe,  

które pokazują dobroczynny wpływ medytacji na ciało i umysł człowieka. 

W szkoleniu uczestniczyły: Iwona Moroń-Chmielarska i Ewelina Sakowicz. 

(EwS) 

 

Szkolenie „Magia słowa – siła komunikatu. Warsztaty z zakresu kompetencji społecznych” odbyło się 

26 kwietnia 2021 r. na platformie Clickmeeting. Zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie 

Bibliotekarzy Polskich. Szkolenie poprowadziła Gabriela Gamrowska – studentka psychologii 

klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i wolontariuszka w telefonie zaufania. Na co dzień 

mieszka w Łodzi, gdzie pracuje w Bibliotece Miejskiej. Obecnie w trakcie kursu MBSR – Mindfulness 

(MBSR – Mindfulness-Based Stress Reduction). 

Szkolenie miało formę warsztatów. Zostało na nich przedyskutowane zagadnienie kompetencji i jej 

typy (poznawcze, społeczne, biznesowe, menadżerskie). Prowadząca opowiadała o komunikacji 

interpersonalnej, która ma charakter transakcyjny – każdy uczestnik jest i nadawcą i odbiorcą. 

Komunikujemy się na różnych płaszczyznach  – m.in. werbalnie czy za pomocą gestów i mimiki. 



 

 

Niejasność komunikatu może prowadzić do nadinterpretacji, na którą często wpływają  

m.in. doświadczenia życiowe i sympatie/antypatie konkretnych osób. Ważne jest, co mówimy i w jaki 

sposób. Często przeformułowanie wypowiedzianych słów zupełnie zmienia sposób ich odbioru.  

W trakcie warsztatów każdy z uczestników wykonywał test wskazujący na to, jaki styl komunikowania 

reprezentuje - czy jest agresorem, wszystkowiedzącym, malkontentem, gadułą, milczkiem,  

czy może dyplomatą. 

Na szkoleniu zostały przywołane zachowania asertywne (np. jasne wyrażanie swoich poglądów  

i potrzeb w sposób nienaruszający godności innych osób, podejmowanie konfrontacji, rozwiązywanie 

konfliktów oparte na wzajemnym szacunku), a także nieasertywne (m.in. nieumiejętne wyrażanie 

życzeń i próśb, ignorowanie odmowy, agresywne stawianie żądań, ucieczka od konfrontacji). 

Prowadząca przedstawiła metodę asertywnego wyrażania krytyki, co może pozytywnie wpłynąć  

na jakość relacji. Warto nauczyć się również przyjmowania krytyki, popracować nad swoją 

inteligencją emocjonalną czyli umiejętnością rozpoznawania, rozumienia i zarządzania emocjami  

– swoimi i osób ze swojego otoczenia. Doradzała również, w jaki sposób radzić sobie  

z trudnymi sytuacjami codziennymi i zawodowymi, wykorzystując poznane na szkoleniu techniki  

i mechanizmy.  

W szkoleniu uczestniczyła Ewelina Sakowicz. 

(EwS) 


