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Biblioteka Główna 

 

Rada Biblioteczna 

18 marca 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady 

Bibliotecznej. Podczas obrad został 

pozytywnie zaopiniowany wniosek  

o powołanie Marioli Purzyckiej na stanowisko 

kierownika Biblioteki Wydziału Mechatroniki. 

Rada poparła również wniosek w sprawie 

przyznania Annie Tonakiewicz-Kołosowskiej 

nagrody dla nauczycieli akademickich  

z funduszu 2% za Organizację zajęć 

dydaktycznych z zakresu edukacji 

informacyjnej. W dalszej części obrad Rada 

jednomyślnie zaakceptowała sprawozdanie  

z działalności Systemu Biblioteczno-

Informacyjnego PW za 2013 rok,  

które przedstawiła dyrektor BGPW  Jolanta 

Stępniak. 

(MMM) 

 

17 czerwca 2014 odbyło się kolejne w tej 

kadencji posiedzenie Rady Bibliotecznej. 

Członkowie Rady zapoznali się z planowanymi 

zmianami prenumeraty czasopism i projektem 

budżetu Biblioteki Głównej na 2015 rok.  

Rada pozytywnie zaopiniowała projekt  

Zasad i kryteriów oceny bibliotekarzy 

dyplomowanych zatrudnionych w jednostkach 

SBI PW, które będą podstawą oceny 

nauczycieli akademickich zatrudnionych 

w bibliotekach do 2016 roku. Rada zapoznała 

się również z programami szkoleń 

prowadzonych przez pracowników BG PW, 

w tym programem szkolenia podstawowego 

(metodą e-learningową) oraz kartami 

przedmiotów: Informacja naukowa 

i patentowa (WIL) oraz Introducting to 

Information Literacy: Scientific and Patent 

Information (WMEiL). Rada zaopiniowała 

pozytywnie programy tych zajęć   

    

(JoSt)
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Podwyżki 

W czerwcu 2014 roku w PW przeprowadzono 

kolejny etap planowanej na 3 lata podwyżki 

uposażeń. Zgodnie z ustaleniami Zespołu 

rektorsko-związkowego część obligatoryjna, 

która objęła wszystkich pracowników,  

to średnio 241zł brutto na etat 

(z uwzględnieniem dodatku stażowego 

i premii). Część uznaniowa podzielona została 

pomiędzy grupę NA i NNA w proporcjach 

60:40, co w przeliczeniu na etaty oznaczało 

średnio, odpowiednio dla NA i NNA, 196/160zł 

brutto na etat.  

W Bibliotece Głównej przyjęto następujące 

kryteria przyznawania podwyżki dla określenia 

listy rankingowej pracowników zgłoszonych 

we wnioskach kierowników poszczególnych 

komórek organizacyjnych: a) jakość 

wykonywania obowiązków, zaangażowanie; 

b) złożoność zadań, w tym udział w zadaniach 

realizowanych we współpracy z innymi 

komórkami organizacyjnymi; c) umiejętność 

i chęć współpracy z innymi pracownikami 

w Zespole i innych jednostkach BG; 

d) podnoszenie kwalifikacji, rozwój zawodowy, 

podejmowanie się nowych zadań; 

e) wyrównywanie dysproporcji wysokości 

uposażenia w stosunku do innych osób  

z danej grupy stanowisk lub w stosunku  

do zakresu powierzonych zadań; f) osiągnięcia 

w obszarze działalności organizacyjnej 

(kierownicy); g) zapewnienie interesów 

wieloletnich pracowników BG przechodzących 

na emeryturę. 

Na podstawie wniosków kierowników 

podwyżki uznaniowe otrzymała zdecydowana 

większość pracowników BG PW, przy czym 

przyznane kwoty wyniosły netto od 171 do 36 

zł. Łącznie podwyżkę uznaniową otrzymało ok. 

75 osób.  

(JoSt) 

  

 

Referendum 

26 i 27 czerwca 2014 roku związki zawodowe 

przeprowadziły wśród wszystkich 

pracowników Biblioteki Głównej  referendum 

dotyczące projektu zmiany systemu  

czasu pracy i wprowadzenia niedziel, jako dnia 

pracy. Zasada, zgodnie z kodeksem pracy  

powinna obowiązywać wszystkich,  

choć faktycznie nie oznaczałoby to 

automatycznie obowiązku świadczenia pracy 

przez osoby nie zatrudnione w jednostkach BG 

otwartych w niedzielę. W referendum udział 

wzięły 83 osoby, w tym za pracą w niedziele 

wypowiedziały się 22, a przeciwko 61 osób.  

Od października 2014 roku w niedziele 

Biblioteka Główna będzie otwarta w niedziele 

w godz. 10-16, przy czym nie będą dostępne 

zbory z magazyny zamkniętego i nie będą 

pobierane opłaty. Dyżury będą pełnili 

wyłącznie pracownicy weekendowi. W soboty 

godziny udostępniania zbiorów i zasady pracy 

pozostaną niezmienione.   

(JoSt) 
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Medal od PTI 

Biblioteka Główna PW otrzymała medal XXX-

lecia Polskiego Towarzystwa Informatycznego 

za cyfryzację polskiej literatury informatycznej. 

W ramach współpracy z PTI w Bibliotece 

Cyfrowej PW została utworzona Kolekcja 

Historii Informatyki.  Znalazły się w niej 

znaczące dla rozwoju polskiej informatyki 

prace, m.in. książki i artykuły prof. Zdzisława 

Pawlaka, prof. Mieczysława Warmusa, Marka 

Greniewskiego. 

 

(MM) 

Bookcrossing  

Krążąca książka lub książka w podróży,  

ma na celu podniesienie poziomu czytelnictwa 

i spopularyzowanie samego faktu 

czytelnictwa. W tym roku minęły dwa lata 

odkąd Biblioteka Główna przyłączyła  się  

do ogólnoświatowej akcji uwalniania książek. 

W celu rozpowszechnienia bookcrossingowej  

półki rozpoczęto akcję promocyjną  

na facebook’owym profilu biblioteki,   

gdzie od 21 maja 2013 r., w każdy wtorek 

prezentowane są nowości. Prowadzony rejestr  

uwalnianych książek  przedstawia poziom 

zainteresowania wśród czytelników.  Obecnie 

zarejestrowano ok. 150 egzemplarzy z czego 

ok. 100 pozycji posiada opis  

w rejestrze od 2013 roku  (tytuł/autor). 

 Śmiało można stwierdzić, że liczba 

zainteresowanych w ostatnim roku wzrosła  

co najmniej dwukrotnie.  

 

(ASka) 

 Biblioteka Główna na Facebooku 

Nasza biblioteka ma swój fanpage  

od   lipca 2010 roku.  Pierwsze informacje, 

które się na nim pojawiały były powieleniem 

strony domowej. Obecnie traktujemy  

to medium jako miejsce przedstawiania 

biblioteki w mniej formalny, humorystyczny 

sposób. Umieszczamy  tu informacje nie tylko 

związane z naszą placówką, ale również treści 

okołobiblioteczne, często przedstawiane  

w sposób graficzny. 

 

Taka forma komunikacji odpowiada naszym 

użytkownikom, stale rośnie liczba internautów 

lubiących nasz profil.  

(APet) 

 

Dyżury bibliotekarzy dziedzinowych 

Od 1 kwietnia 2014 r. Bibliotekarze Sekcji 

Kolekcji Dziedzinowych pełnią dyżury  

w Wolnym Dostępie. Każdy bibliotekarz  

jest do dyspozycji użytkowników  

raz w tygodniu w godzinach 12.00-14.00. 
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Miejsce dyżuru związane jest z lokalizacją  

działu,  za który poszczególni bibliotekarze 

dziedzinowi są odpowiedzialni.  Dyżury mają 

na celu ułatwienie użytkownikom kontaktów  

z biblioteką, udzielanie informacji dotyczących 

zbiorów  oraz  pomoc w korzystaniu  

ze wszystkich zasobów.   

(JSiem) 

 

Nowe kolekcje w Bibliotece Cyfrowej PW 

Biblioteka Cyfrowa PW  udostępniła  

dwie nowe kolekcje: Ocalić od zapomnienia  

i kolekcję Instytutu Podstaw Informatyki PAN. 

Kolekcja Ocalić od zapomnienia zawiera 

opracowania bibliograficzne i biograficzne 

środowiska naukowego Politechniki 

Warszawskiej od jej początków. Znaczącą 

część kolekcji stanowią, zrealizowane  

w ramach projektu Ocalić od Zapomnienia, 

zestawienia bibliograficzne, wraz  

z dołączonymi pełnymi tekstami  

publikacji, rejestrujące dorobek naukowy  

profesorów uczelni z okresu 

międzywojennego, twórców rozwijającej się 

polskiej nauki.  

W ramach projektu zeskanowano w naszej 

pracowni digitalizacji ponad 40 tys. stron 

artykułów, książek, fotografii, rysunków.  

W Bibliotece Cyfrowej udostępniono  

24 bibliografie pełnotekstowe,  

m.in. profesorów: Stefana Bryły, Henryka 

Czopowskiego, Wiesława Chrzanowskiego, 

Feliksa Kucharzewskiego, Aleksandra 

Wasiutyńskiego  oraz  kilkadziesiąt plansz 

biograficznych. 

Kolekcja IPI PAN, utworzona dzięki współpracy 

z Instytutem Podstaw Informatyki Polskiej 

Akademii Nauk zawiera wydawnictwa  

i publikacji Instytutu dotyczącej informatyki, 

systemu informacyjnych, lingwistyki. 

(MM) 

 

Szkolenia studentów w semestrze letnim 

Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej 

przeprowadzili zaawansowane szkolenia  

dla studentów Politechniki Warszawskiej, 

łącząc formy tradycyjnej dydaktyki (wykłady  

i warsztaty) z e-learningiem. Szkoleniem 

objęto studentów studiów I, II, i III stopnia  

z kilku wydziałów, w ramach obowiązkowego 

lub obieralnego przedmiotu Informacja 

naukowa i patentowa, a także jako wsparcie 

dla przedmiotów kierunkowych.  

Zajęcia, w okresie od marca do czerwca br., 

prowadzono na wydziałach: Chemicznym, 

Inżynierii Materiałowej, Inżynierii Chemicznej  

i Procesowej, Inżynierii Produkcji  

oraz w Seminarium Pedagogicznym  

dla doktorantów i nowych asystentów PW.  

Przeszkolono 1336 osób w ramach 

tradycyjnych  form zajęć, a dodatkowo   

230 studentów ukończyło e-kursy  

na bibliotecznej platformie e-learningowej. 

(ATK) 

W maju pracownicy Oddziału Informacji 

Naukowej przeprowadzili testowo dla grupy 

240 studentów WAiNS  e-kurs Przysposobienie 

biblioteczne.  
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Szkolenie zostało ocenione zdecydowanie 

pozytywnie. Ankietę oceniającą kurs wypełniło 

140 uczestników.  Na pytanie Czy odpowiada 

Ci forma szkolenia -e-kurs –  86% odpowiedzi 

było tak i raczej tak), a na pytanie Jak oceniasz 

jakość materiałów szkoleniowych - 87% 

odpowiedzi było: bardzo dobre i dobre).  

Od października wszystkie szkolenia 

z przysposobienia bibliotecznego będą 

realizowane w trybie e-kursu.                     

(JoSt)

Wolny Dostęp w czasie sesji egzaminacyjnej 
 
Pomimo utrudnionych warunków 

spowodowanych awarią klimatyzacji Wolny 

Dostęp nadal cieszy się dużą popularnością 

jako przestrzeń do nauki i pracy. Fakt ten 

uwidacznia się zwłaszcza w czasie sesji 

egzaminacyjnych, o czym świadczą niemal 

wszystkie zajęte miejsca przy stolikach, 

studenci siedzący na pufach i fotelach,  

a nawet niekiedy na podłodze.  

 

Wolny Dostęp jest jednym z nielicznych miejsc 

w obrębie gmachu głównego PW gdzie można 

swobodnie korzystać z przestrzeni do 

samodzielnej lub grupowej pracy i nauki, 

dostępu do Internetu oraz fachowej literatury. 

Biblioteka często wychodzi naprzeciw 

oczekiwaniom swoich użytkowników starając 

się wprowadzać kolejne udogodnienia  

i ułatwienia. Jednym z takich udogodnień była 

możliwość wypożyczenia w czerwcu na 1 dzień 

książek z Wolnego Dostępu oznaczonych 

czerwoną etykietą, czyli dostępnych tylko  

na miejscu.  

 

W ten sposób wspieramy studentów  

w przygotowaniach do sesji egzaminacyjnej  

i pomyślnym zdaniu wszystkich egzaminów. 

 

(EK, WL) 

Nowy system biblioteczny Alma

13 maja odbyło się w Małej Auli Politechniki 

Warszawskiej seminarium o bibliotecznym 

systemie nowej generacji – Ex Libris Alma.  

Alma to system biblioteczny nowej generacji  

http://www.aleph.pl/produkty/alma/. 

 

To już nie jest zintegrowany system 

biblioteczny to wszechstronny system  

do zarządzania biblioteką. Pod wieloma 

względami doskonały, usprawniający m.in.  

trudne zarządzanie zasobami cyfrowymi, ale 

też zapewne bardzo kosztowny.   

Wszystkie dane służące do zarządzania 

systemem muszą być doń wprowadzone.  

To mrówcza praca całego zespołu. Czy teraz 

 nie mamy tych informacji? Mamy je,  

ale rozproszone, co niewątpliwie stanowi  

coraz większy problem.  Wszyscy wiemy,  

że takie narzędzie jak Alma bardzo by się nam 

przydało, ale czy na pewno będzie nas stać  

na eksploatację systemu, na konieczne 

aktualizacje, na dostosowywanie do potrzeb 

warunków polskich?  Obawy budzi stan 

naszego budżetu i zasada centralnego  

finansowania systemu bibliotecznego, która  

w ostatnim roku okazała się zawodna 

(zaległość w należnych opłatach serwisowych 

obejmuje na koniec czerwca 2014 roku – 10 

miesięcy) 

(APot) 

http://www.aleph.pl/produkty/alma/
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Badania ankietowe Binfo 

Po uruchomieniu serwisu informacyjnego 

Binfo stworzono formularz (który można było 

wypełnić w postaci elektronicznej  

lub papierowej) mający ułatwić społeczności 

PW wyrażenie opinii na temat nowego 

narzędzia komunikacji wizualnej oraz 

oczekiwań dotyczących informacji, które to 

powinny być przekazywane przy pomocy 

Binfo. Przez nieco ponad 3 miesiące trwania 

badania formularz wypełniło 125 osób.  

 

Ogólna ocena obecnie wyświetlanej 

prezentacji wypadła na poziomie dobrym. 

Najwięcej punktów przyznano uwzględniając 

czytelność prezentacji: 3,42 średnia liczba 

uzyskanych punktów w skali 0-5. Stwierdzenie, 

że prezentacja jest przydatna uzyskało średnią 

liczbę punktów równą 3,08, a określenie, jej 

jako ciekawej: 3,01.  

 

Spośród wszystkich wystawianych ocen 72% 

stanowiły oceny pozytywne (3, 4 i 5),  

28% były to oceny negatywne (0, 1 i 2).  

Ponad 50% wypowiadających się osób 

stwierdziło, że chce uzyskać więcej informacji  

o e-źródłach.  

 

Często pojawiały się także wskazania 

dotyczące większej ilości informacji  

o: bibliotece cyfrowej, aktualnych 

wydarzeniach, książkach z interesującej 

użytkownika tematyki, miejscach do pracy  

i nauki – co trzecia osoba wypełniająca 

kwestionariusz zaznaczała na formularzu 

właśnie te tematy, jako szczególnie przydane 

w serwisie Binfo.  

 

Zebrane opinie będą wykorzystywane przy 

pracach nad aktualizacją wyświetlanych 

prezentacji. 

(EK) 
 

 

Współpraca w grupie wyszehradzkiej 

6 i 7 marca 2014 w Debreczynie ((Węgry) 

odbyło się spotkanie uczestników projektu 

Enhancing scholarly communication: National 

initiatives to manage research data in the V4 

countries” realizowanego wspólnie przez 

4 biblioteki: University of Debrecen (lider 

projektu), Slovak Chemistry Library (Slovak 

University of Technology) i National Technical 

Library (Czechy, Praga) I BG PW. Omówiono 

harmonogram prac oraz zadania 

poszczegółnyc huczestników. Celem projektu 

jest pozyskanie informacji o zasadach 

udostępniaia publikacji naukowych i surowych 

danych będących wynikiem pracy jednostek 

naukowych. W spotkaniu uczestniczyła dyr. 

Jolanta Stępniak. 

W kwietniu / maju opracowano wspólnie 

ankietę, w 5 wersjach językowych, która 

pozwoli na zgromadzenie jednolitych danych 

ze wszystkich krajów uczestniczących 

w projekcie. Określono także zasady doboru 

próby badawczej. W czerwcu rozesłano 

ankiety (w Polsce do ponad 1000 instytucji). 

Z ramienia Biblioteki Głównej w projekcie 

uczestniczą Edyta Kędzierska i Natallia 

Kavalchuk.  

(JoSt) 
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Badanie efektywności bibliotek 

 
10 i 11 kwietnia w Bibliotece Głównej PW 

odbyło się kolejne już spotkanie przeznaczone 

dla członków Zespołu ds. badania 

efektywności bibliotek oraz administratorów 

merytorycznych z poszczególnych 

województw uczestniczących w badaniach 

pilotażowych. Podczas spotkania 

zrelacjonowano przebieg pilotażu, wskazano  

i omówiono główne trudności, określono 

propozycję zmian w objaśnieniach 

systemowych, instrukcjach dla ankieterów 

oraz administratorów merytorycznych.  

W trakcie warsztatów ćwiczono prace  

w oprogramowaniu AFB, a w szczególności 

procedury zatwierdzania formularzy z danymi 

statystycznymi.  

W spotkaniu uczestniczyła Edyta Kędzierska. 

(EK) 

Pole FT1 

W wyniku konwersji do katalogu centralnego 

BG PW danych z różnych systemów, w opisach 

bibliograficznych stwierdzono wiele błędów. 

W szczególności dotyczy to braku informacji  

o egzemplarzu, które tymczasowo zostały 

zapisane w polu FT1, a nie w rekordzie 

egzemplarza. Znalazły się w tym polu takie 

informacje  jak sygnatura, cena, status  

i podbiblioteka.  

Obecnie podjęto systematyczne prace, których 

celem jest wyeliminowanie tych błędów, 

a także dubletów opisów zarejestrowanych 

w bazie oraz weryfikacja błędnych danych 

w indeksach. Prace te będą trwały również  

w okresie wakacyjnym i prowadzone są 

zarówno w Bibliotece Głównej, jak i innych 

bibliotekach PW. 

(MW, JoSt)
 
 

Reklasyfikacja działu M - Transport  

W terminie od 14 stycznia do 16 kwietnia 

2014 r. trwał proces reklasyfikacji działu M – 

Transport. Nad nową strukturą działu 

pracował zespół w składzie: Żaneta  

Jędryka (kierownik zespołu), Jadwiga 

Siemiątkowska, Wioletta Ledzion, Agata 

Petiuk, Anna Kaczyńska, Aleksandra Obrębska, 

Marta Mazur.  

Osobą odpowiedzialną za koordynację prac 

nad projektem aktualizacji struktury układu 

działowego oraz reklasyfikacji zbiorów  

jest  Alicja Portacha. 

Prace zespołu wspierali konsultanci:  

dr inż. Konrad Lewczuk - pełnomocnik  

ds. Zasobów Bibliotecznych na Wydziale 

Transportu, mgr inż. Jan Łyżwiński - kierownik 

biblioteki na Wydziale Transportu,  

a także pracownicy naukowi z Wydziału 

Samochodów i Maszyn Roboczych: profesor dr 

hab. inż. Hieronim Jakubczak, profesor dr hab. 

inż. Wojciech Sobczykiewicz i doktor inż.  

Artur Jankowiak. Korektę nowego układu 

działowego przeprowadziły Agnieszka Maria 

Kowalczuk i Teresa Perek.  
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W wyniku przeprowadzonej reklasyfikacji  

w bazie BGPW zmieniono 5064 rekordów,  

w tym 1645 woluminów, znajdujących się  

w obszarze Wolnego Dostępu BGPW,  

co wiązało się ze zmianą lokalizacji 

księgozbioru.   

W Gmachu Głównym dział  

M – Transport obecnie w całości znajduje się 

na poziomie III Wolnego Dostępu. 

(ŻJ) 

 

Reklasyfikacja działu C - Matematyka 

 

W czerwcu 2014 r. zreklasyfikowano dział  

C-Matematyka. Nową strukturę działu 

opracował pięcioosobowy zespół w składzie:  

Marta Mazur, Wioletta Ledzion, Agata Petiuk, 

Jadwiga Siemiątkowska, Maja Bandurska.  

Zespół korzystał z pomocy pracowników 

naukowych PW, doktora Mariusza Zająca  

z wydziału MiNI oraz doktora Grzegorza 

Płoszajskiego z wydziału EiTI. Prace 

koordynowała Alicja Portacha.  

Korektę nowej struktury działu C 

przeprowadziła Teresa Perek oraz Aleksandra 

Obrębska i Agnieszka Kowalczuk.  

 

W bazie zmieniono 8137 rekordów,  

przedrukowano 2761 etykiet na półkach  

w Wolnym Dostępie.  

        (MMaz) 

 

Wystawa Fantazje Natury 

Od kwietnia 2014 r.  obok Ośrodka Informacji 

Naukowej Biblioteki Głównej na 1 piętrze, 

prezentowana jest wystawa fotograficzna 

Teresy Gumołowskiej pt. Fantazje natury.  

Została ona przygotowana przez Oddział 

Zbiorów Specjalnych, w  którym pracuje 

autorka. Zdjęcia wykonano podczas 

wielokrotnych wędrówek po prastarej Puszczy 

Białowieskiej. Ukazują one trochę inne 

spojrzenie na  piękno przyrody. Oglądający 

mogą za pomocą własnej wyobraźni 

odgadywać, co według nich przedstawia dany 

obiekt. 

(TG) 

 

Wykład o prawie autorskim 

3 kwietnia 2014 r. w Małej Auli PW odbyło się 

spotkanie dotyczące zagadnień prawa 

autorskiego  w kontekście publikacji 

naukowych, deponowanych w repozytoriach 

instytucjonalnych.  

Wykład, w którym uczestniczyło ponad 100 

pracowników naukowych PW, poprowadzony 

został przez doktora Krzysztofa Siewicza 

(prawnika, specjalisty w zakresie prawa 

własności intelektualnej, pracownika Centrum 

Otwartej Nauki ICM). 



Informacje 

 

 

9 
 

Wystąpienie to poprzedzone zostało 

prezentacją dyrektor Olgi Giwer, w całości 

poświęconej korzyściom jakie płyną  

z publikowania literatury naukowej w modelu 

Open Access oraz otwartych repozytoriach, 

będących jednym ze środków komunikacji 

naukowej. 

Spotkanie zakończono burzliwą dyskusją  

oraz licznymi  pytaniami do prowadzącego 

związanymi z prawem autorskim, warunkach 

publikowania prac naukowych i tworzeniu 

materiałów dydaktycznych dla studentów PW.  

(WK) 

 

Cykl szkoleń dotyczących repozytorium PW 

W maju 2014 r. odbył się, zorganizowany  

przez Bibliotekę Główną oraz wydział WEiTI 

PW, cykl szkoleń dotyczących funkcji 

zaawansowanych repozytorium. Szkolenia 

skierowane były do wszystkich 

wprowadzających dane oraz raportujących  

z repozytorium, redaktorów wydziałowych. 

Spotkania podzielone zostały na trzy typy 

warsztatów w zakresie: 

 zaawansowanych, nowych funkcji  

w Repozytorium PW, 

 tworzenia raportów z Repozytorium PW, 

 importowania danych za pośrednictwem 

programu Zotero oraz plików Bibtech. 

 

Łącznie przeprowadzono cztery szkolenia,  

w których udział wzięło 70 redaktorów  

ze wszystkich wydziałów PW. 

(WK) 

Filie

Filia Narbutta 

W pierwszym półroczu b.r. w bibliotece  

przy ul. Narbutta zaszło kilka istotnych zmian. 

Agnieszka Gawryś od końca lutego pracuje  

w Sekcji Bibliotekarzy Dziedzinowych  

w wymiarze ½ eatu. 

Od pierwszego lutego wsparła nasz zespół 

Iwona Lipińska, która wcześniej pracowała  

w Wypożyczalni Studenckiej w BG. 

Nasza koleżanka Klaudia Malinowska  

w połowie stycznia urodziła synka - Ignasia. 

Cieszymy się i życzymy całej rodzinie dużo 

zdrowia. 

Ewelina Krześniak, zatrudniona w Filli  

przy Narbutta od kwietnia ubiegłego roku jest 

jednocześnie studentką ostatniego roku 

studiów II stopnia na Wydziale Inżynierii 

Produkcji. Obecnie studiuje w Alcoy  

w Hiszpanii w ramach programu Erasmus.  

Do pracy planuje wrócić w połowie lipca. 

Od 1 kwietnia pracuje z nami Marzena 

Pierścieniak, zastępując Klaudię Malinowską, 

która przebywa na urlopie macierzyńskim. 

W dniach 10 i 11 kwietnia firma ABE IPS  

wraz z naszą biblioteką zorganizowała 

wystawę książek zagranicznych.  Podczas 

wystawy pracownicy wydziałów Inżynierii 

Produkcji  oraz  Zarządzania  zarekomendowali 
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zakup ok. 50 tytułów do zbiorów biblioteki. 

Część z nich zakupiliśmy w wersji 

elektronicznej. 

9 i 11 maja pani Milena Wojnarowska, nowa 

kierownik Biblioteki Wydziału Inżynierii 

Materiałowej, odbywała u nas część praktyki 

zawodowej. Mieliśmy okazję zaprezentować 

naszą bibliotekę oraz przedstawić główne 

obszary działania. 

Nasz wolontariusz Radosław Ławrynowicz 

wraz z zespołem studentów wziął udział  

w projekcie na łazik marsjański. Finał konkursu 

Eris Project odbył się pod koniec maja  

w University Rover Challenge w Utah,  USA. 

Nasza drużyna zajęła ósme miejsce.  

Dyrekcja  sfinansowała zakup trzech  

klimatyzatorów, które zainstalowane pod 

koniec czerwca w znaczący sposób poprawiły 

warunki pracy w magazynach  filii.  

 (AKom) 

Biblioteka Wydziału Chemicznego 

W pierwszym kwartale kontynuowane były 

prace nad wprowadzaniem księgozbioru 

Biblioteki Wydziału Architektury do katalogu 

centralnego. Opracowano pod względem 

formalnym 1116 książek, 1048 pod względem 

rzeczowym i podczepiono 2367 egzemplarzy. 

W dniach 26-27 marca 2014 r. w Filii  

 

Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej 

Bibliotece Wydziału Chemicznego odbyła się 

wystawa zagranicznych książek naukowych  

z dziedziny chemii i nauk pokrewnych 

przygotowana przez BG i firmę ABE-IPS.  

 

Prezentowana oferta objęła głównie nowości 

wydawnicze.  

Tradycyjnie wystawa cieszyła się bardzo dużym 

zainteresowaniem wśród społeczności 

Wydziału Chemicznego. Zakupione książki 

będą udostępniane w Bibliotece Wydziału 

Chemicznego.  

(AC) 

Seminaria i szkolenia 

Komunikacja w przedsiębiorstwie 
 
5 lutego 2014 r. odbyła się w Warszawie 

konferencja Nowoczesna komunikacja  

w przedsiębiorstwie – kanały, narzędzia, 

trendy, w której uczestniczyły Alicja Portacha, 

Wioletta Ledzion, Marta Mazur, Jadwiga 

Siemiątkowska i Dorota Wojnowska.  

 

Konferencja dotyczyła sposobów 

komunikowania się firmy z otoczeniem,  

co w dzisiejszych czasach jest fundamentem 

wizerunku i najważniejszym sposobem  

na popularyzację jej działalności.  

 

Omówiono najnowsze narzędzia 

usprawniające komunikację, prezentowano 

nowoczesne technologie teleinformatyczne  

i audiowizualne, które dają szerokie 

możliwości w relacjach z klientami,  

partnerami biznesowymi, czy pracownikami. 

(DW) 
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Digital Library, Jasna 2014 

W dniach 31 marca – 4 kwietnia 2014 roku  

w Jasnej (Słowacja) odbyła się doroczna 

konferencja 15th Digital Library Conference 

organizowana przez Slovak Chemistry Library.  

 

Jej celem była prezentacja najnowszych 

technologii w digitalizacji zbiorów i ich 

udostępnianiu w wersji cyfrowej, prezentacja 

serwisów bazujących na zbiorach cyfrowych,  

w tym na urządzeniach mobilnych,  

a także dyskusja o organizacji repozytoriów  

i ruchu Open Access. Znaczną część wystąpień 

przygotowali sponsorzy konferencji.  

W konferencji udział wzięło ok. 140 osób. 

Bibliotekę Główną reprezentowała Jolanta 

Stępniak. 

 

(JoSt) 
 

Opening Science  
11 marca 2014 roku odbyło się w Bibliotece 

Uniwersyteckiej w Warszawie seminarium 

Opening Science to Meet Future Challenges. 

Organizatorzy (ICM UW i CeON) zaprosili wielu 

wybitnych przedstawicieli nauki i ruchu  

Open Access, którzy w prezentacjach  

w panelach oraz dyskusji po wystąpieniach, 

dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem 

praktycznym w zakresie organizacji 

repozytoriów i udostępniania ich zasobów.  

Omawiano problemy powiązania publikacji  

z surowymi danymi oraz dyskutowano  

o prawnych aspektach wolnego dostępu.  

W seminarium uczestniczyła dyrektor Jolanta 

Stępniak i Weronika Kubrak. 

(JoSt) 

 

 

Konferencja POWER TO DESIGNERS 
 

11 marca 2014 r. miała miejsce 

Międzynarodowa Konferencja POWER  

TO DESIGNERS, zorganizowana przez  

Bonnier Business (wydawca ogólnopolskiego  

dziennika gospodarczo-biznesowego Puls 

Biznesu). Konferencja, w której uczestniczyły 

Marta Mazur i Dorota Wojnowska,  

odbyła się w Centrum Konferencyjnym 

Muranów w Warszawie.   

 

Prezentacje podzielono na pięć bloków 

tematycznych: PRINT, SCREEN, TRENDS, 

SOCIAL MEDIA, INNOVATION. Zaproszono 

autorytety ze świata designu: Zuzanna Skalska, 

Javier Errea, Franchesco Franchi, Jb Grasset, 

Daan Lucas, Nils Müller.  

 

Najlepsi światowi projektanci prasy i stron 

internetowych, trendów i technologii 

przyszłości w efektowny sposób przedstawili 

kierunki rozwoju różnych dziedzin designu, 

ilustrując je przykładami z całego świata.  

 

Prelegenci opowiadali o swojej fascynującej 

pracy, której wynikiem są m.in. 

niestandardowe rozwiązania graficzne, 

wdrożone wizjonerskie projekty przyszłości  

lub zastosowane nowe trendy w infografice.  

Uczestnicy konferencji mieli okazję  

zapoznać się z najciekawszymi projektami  

web design i digital art, a także z wizjami 

przyszłości  aplikacji mobilnych, mediów 

społecznościowych i Internetu. 

(DW) 
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BazTech

W dniach 13-14 marca 2014 r. w Bibliotece 

Politechniki Krakowskiej odbyło się spotkanie 

Rady Konsorcjum BazTech.  Podczas pierwszej 

części spotkania przedstawione i przyjęte 

zostało sprawozdanie rzeczowo-finansowe  

za rok 2013. W drugiej natomiast omawiane 

były dotychczasowe i planowane działania 

zmierzające do podniesienia jakości bazy 

BazTech.  

Obecnie trwają prace czterech zespołów 

roboczych. Zespół ds. słów kluczowych 

opracował dla redaktorów instrukcję  

ich tworzenia. Prace zespołów  

ds. stylów cytowań, analizy cytowań  

oraz koncepcji działań promujących  

są prezentowane na bieżąco. Część  

spotkania dotyczyła bazy BazTOL.  

 

Zaproponowana została nowa organizacja 

pracy nad wprowadzaniem i recenzowaniem 

danych do bazy, którą będzie realizował zespół 

redaktorów z instytucji zainteresowanych 

kontynuacją udziału w tworzeniu BazTOL.  

Do zrealizowania w 2014 r. pozostaje 

utrzymanie i aktualizacja baz BazTech  

i BazTOL, weryfikacja słownika słów 

kluczowych w bazie BazTech, kontynuacja 

współpracy z ICM oraz z innymi krajowymi 

bazami danych, zawieranie umów  

z multiwyszukiwarkami i promocja obu baz.  

Powołany też został nowy zespół, który będzie 

zajmował się pozyskiwaniem pełnych tekstów 

artykułów. 

W związku z upływem okresu obowiązywania 

dotychczasowej umowy konsorcyjnej,  

pojawiła się konieczność podjęcia decyzji  

o wyborze nowego koordynatora Konsorcjum 

BazTech. Pełnomocnicy wybrali ponownie 

Politechnikę Krakowską. Nowa umowa będzie 

obowiązywać od 13 maja 2014 r. do 12 maja 

2017 r.  

W spotkaniu uczestniczyła Agnieszka Celej – 

Pełnomocnik Rektora PW ds. BazTech. 

(AC) 

 

Nim zaszumią skanery 

W dniu 18 marca 2014 r. odbyło się 

seminarium Zbiory Specjalne. Cz. II:  

stare druki, kartografia, archiwalia  

pt. Nim zaszumią skanery. Praktyka,  

oceny i opracowania  zabytków 

dokumentarnych organizowane przez 

Centrum Promocji i Informatyki.  

Omówiono głównie takie zagadnienia jak: 

wiedza księgoznawcza dla bibliotekarzy, 

odczytywanie zapisów i znaków 

proweniencyjnych, stary druk i jego 

opracowanie, obiekty zabytkowe  

w bibliotekach, charakterystykę zbiorów 

muzycznych oraz bibliofilstwo jako filozofia  

i praktyka obcowania z zabytkami 

piśmiennictwa. 

W szkoleniu uczestniczyły Małgorzata Kapica 

i Aleksandra Obrębska z Oddziału 

Opracowania Druków Zwartych oraz Teresa 

Gumołowska z Oddziału Zbiorów Specjalnych. 

 

(MK) 



Informacje 

 

 

13 
 

 

Wiosenne warsztaty ProQuest 

25 marca 2014 r. w Bibliotece Narodowej 

odbyły się wiosenne warsztaty organizowane 

przez ProQuest  Uczelnia wyższa w XXI wieku 

– rola nowoczesnej biblioteki. 

Zaprezentowano zintegrowane narzędzie 

wyszukiwania Summon 2.0, 360 Counter, 

Intota Assesement, system biblioteczny 

INTOTA, baza PIVOT. Omówiono też zasoby 

elektroniczne oferowane przez tego dostawcę. 

Bardzo interesujące było też wystąpienie 

pracownika  Biblioteki Albertina w Lipsku 

omawiające innowacyjne zasady gromadzenia 

zbiorów – mówiąc najkrócej upoważniające 

użytkowników biblioteki do samodzielnego 

kupowania dostępu do potrzebnych   

e-książek. 

(APot) 

Mobilność w miastach 

27 marca 2014 r. w Gmachu Głównym 

Politechniki Warszawskiej odbyła się  

VII Konferencja Naukowo-Techniczna Miasto 

i Transport. Jednym z organizatorów 

konferencji była Politechnika Warszawska. 

Tematem tegorocznych obrad była Mobilność 

w miastach.  

Główne zagadnienia poruszane przez 

prelegentów  dotyczyły polityki transportowej, 

logistyki w zarządzaniu mobilnością  

i przestrzeni w miastach.  

Politechnikę Warszawską reprezentował  

prof. Wojciech Suchorzewski,  

który przedstawił wykład na temat  

projektu CH4LLENGE (proces planowania 

zrównoważonego transportu miejskiego).  

W konferencji wzięła udział Żaneta Jędryka  

z Oddziału Udostępniania i Przechowywania 

Zbiorów BG, Sekcja Kolekcji Dziedzinowych. 

(ŻJ) 

Najlepsze sposoby zarządzania biblioteką 

To szkolenie zorganizowane pod auspicjami 

PWN w marcu 2014 roku. Tak szeroko 

sformułowany temat szkolenia sprawił,  

że uczestnikami spotkania  byli bibliotekarze  

z małych bibliotek publicznych i dużych 

bibliotek naukowych. Wszyscy przyszli  

na to spotkanie z nadzieją otrzymania wiedzy 

o tym jak najlepiej zarządzać biblioteką.  

Szkolenie składało się z czterech paneli:  

Część I – Trendy i tendencje w zarządzaniu 

biblioteką, Cz. II – Zarządzanie finansami  

w instytucji non-profit, Część III – Efektywna 

aktywizacja lokalnej społeczności, Część IV – 

Marketing biblioteczny. 

Czy otrzymaliśmy wiedzę o najlepszym 

zarządzaniu biblioteką? I tak i nie, ponieważ 

nie ma jednej recepty na zarządzanie  

biblioteką. Wszystko zależy od zadań,  

które biblioteka ma do zrealizowania,  

funduszy które ma do dyspozycji, budynku  

i ludzi, którzy w niej pracują.  

Dość nieoczekiwanie rozwinęła się dyskusja 
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nad stosunkami międzyludzkimi  

w bibliotekach. Rozmawiano o wzajemnych 

pretensjach, konfliktach na tle płacowym, 

wręcz o mobbingu, przejawiającym się, 

szczególnie w stosunku do starszej kadry,   

m.in. w umniejszaniu kompetencji,  

czy utrudnieniach w wykonywaniu pracy.   

(APot) 

Gold for Gold 

Politechnika Warszawska, która jest 

subskrybentem kolekcji Royal Society  

of Chemistry, została zaproszona  

przez wydawcę do udziału  

w programie Gold for Gold. Celem tej oferty  

jest zachęcenie pracowników naukowych  

do publikowania w modelu Open Access.  

 

Artykuły udostępnione w formule Open 

Access są częściej cytowane, a autorzy 

zapraszani do współpracy przy różnych 

projektach. Prawo do publikowania  

w czasopismach tego wydawcy mają wszyscy 

pracownicy naszej Uczelni.  

Politechnika Warszawska otrzymała  

20 voucherów, dzięki czemu 20 artykułów 

napisanych przez autorów z PW,  

które zostały zaopiniowane pozytywnie  

do wydania w 2014 r. w jednym z czasopism 

wydawanych przez Royal Society  

of Chemistry otrzyma status Gold OA paper.  

Takie publikacje będą dostępne dla wszystkich 

w Internecie. 

(AC) 

Kurs tworzenia stron WWW 

W okresie od 5 kwietnia do 18 maja 2014 r.  

w Warszawie trwał kurs tworzenia stron 

WWW zorganizowany przez firmę ALX.  

 

Szkolenie odbyło się w trybie zaocznym 

podczas trzech spotkań weekendowych.  

 

Materiał obejmował m.in.: 

 dogłębną naukę języków używanych 

przy definiowaniu treści i wyglądu 

stron internetowych tj. HTML, CSS 

 zaznajomienie w rudymentarnym 

stopniu ze skryptowym językiem 

programowania JavaScript i biblioteką 

JQuery, dzięki którym można nadać 

stronie interaktywny wymiar 

 obróbkę grafiki na potrzeby strony 

internetowej przy pomocy programu 

GIMP 

 

 omówienie podstawowych elementów 

systemu zarządzania treścią Joomla 

(oprogramowania pozwalającego  

w łatwy sposób utworzyć serwis 

WWW), w tym: instalacji i konfiguracji, 

zarządzania, wypełniania treścią, 

nawigacji 

 naświetlenie problemu  wyboru, 

zakupu i zarządzania kontem  

na serwerze hostingowym. 

 

Umiejętności nabyte podczas kursu są dobrym 

punktem wyjścia dla osób, które chcą  

w przyszłości modyfikować istniejące strony 

internetowe oraz współtworzyć dynamiczną 

witrynę z panelem administracyjnym  

w oparciu o gotowy system CMS.  

 

http://www.rsc.org/
http://www.rsc.org/
http://www.rsc.org/Publishing/librarians/GoldforGold.asp
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Wiedza ta nie jest bez znaczenia w kontekście 

strony domowej BG PW, która funkcjonuje  

w systemie CMS Joomla. 

 

W szkoleniu uczestniczył Michał Szeworski  

z Oddziału Udostępniania i Przechowywania 

Zbiorów. 

(MiSz) 

Biblioteki w mediach  

15 kwietnia 2014 r. w Warszawie odbyło się 

XXIII seminarium w cyklu Digitalizacja., 

zorganizowane przez Centrum Promocji 

Informatyki. Poświęcone było promocji 

bibliotek cyfrowych w mediach 

społecznościowych.  

 

Uczestnikom seminarium przybliżono 

zagadnienia związane z promocją internetową 

i budowaniem wizerunku biblioteki  

w Internecie.  

 

BG PW reprezentowały Beata Strzelichowska  

i Agata Petiuk. 

 
(APet) 

 
Książka, biblioteka , informacja 

 

W dniach 7-8 kwietnia 2014 r. odbyła się 

Czwarta Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

Książka, biblioteka, informacja – między 

podziałami a wspólnotą. Organizatorem 

konferencji był  Instytut Bibliotekoznawstwa  

i Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach. 

 

Kolejne spotkanie naukowe,  tu organizowane, 

było wkładem  do niezwykle ważnego 

publicznego dyskursu dotyczącego przeszłości, 

teraźniejszości i przyszłości książki, biblioteki, 

informacji, ich nowych funkcji, zadań i celów.  

Ludzie nauki i kultury mają prawo i obowiązek 

rewidowania i redefiniowania roli mediów 

oraz instytucji tworzących, gromadzących, 

przetwarzających, upowszechniających  

i udostępniających informację. Na uwagę 

zasługują ustalenia, w jakim stopniu  

kultura narodów może współtworzyć  

kulturę społeczeństw otwartych.  

Łączy się to z owymi tytułowymi  

podziałami i wspólnotą w wymiarze 

czasowym, terytorialnym, narodowościowym, 

językowym, ale też w rozumieniu społecznym, 

kulturowym, technologicznym. Istotne też są 

refleksje nad miejscem człowieka – twórcy, 

pośrednika i odbiorcy – w złożonym procesie 

komunikowania społecznego: lokalnym, 

regionalnym i globalnym.  

 

Agnieszka Kowalczyk wygłosiła referat  

na temat:  Polskie czasopisma  kobiece  

z okresu międzywojennego, zawierające  

wkładki żurnalowe.  

 

W konferencji brały udział Agnieszka 

Kowalczyk i Alicja Potocka. 

 

(AK)

3rd LIBER Workshop 

W dniach 19-20 maja 2014 r.  odbyły się  

na Uniwersytecie Wiedeńskim trzecie 

warsztaty LIBER Keeping Data: the proces  

of data curation, poświęcone 

przechowywaniu i zarządzaniu danymi  

http://www.ujk.edu.pl/ibib/konferencja/
http://www.ujk.edu.pl/ibib/konferencja/
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cyfrowymi w środowisku akademickim  

i naukowym. 

 

Omawiano m.in. takie  zagadnienia, jak: 

 zarządzanie obiektami cyfrowymi 

(artykuły, bazy danych, zdjęcia, 

strumienie danych, multimedia)  

a także danymi dotyczącymi obiektów 

nie cyfrowych (autorzy, instytucje, 

zespoły lokalizacje) – co stanowi 

obecnie jedno z kluczowych zadań  

w naukowych i administracyjnych 

działaniach instytucji akademickich, 

 

 dokumentowanie i udostępnianie 

dorobku naukowego przy pomocy 

repozytoriów instytucjonalnych, 

 

 kompleksowe  planowanie zarządzania 

danymi przez uczelnie w związku z  

rosnącą falą Big Data (duże, zmienne, 

różnorodne zbiory danych, których 

przetwarzanie i analiza prowadzi  

do zdobycia nowej wiedzy),  

 jednoznaczna lokalizacja  

i  zapewnienie dostępu do zasobów 

cyfrowych i powiązanie z nimi 

metadanych (np. autorów, instytucji, 

grup badawczych, projektów, 

jednostek organizacyjnych 

administracji).  

 

W konferencji wzięły udział Mirosława 

Lewandowska-Tranda i Maria Miller-

Jankowska z Biblioteki Głównej PW. 

(MM) 

 
 
Spotkanie Zespołu ds. UKD 
 
W dniach 19-20 maja 2014 r. w Bibliotece 

Politechniki Białostockiej spotkali się 

członkowie Zespołu ds. Uniwersalnej 

Klasyfikacji Dziesiętnej.  

 

W Centrum Nowoczesnego Kształcenia PB 

omówiono kwestie klasyfikowania 

następujących zagadnień: wpływ przemysłu  

na środowisko i zdrowie, bezpieczeństwo  

i szkolenia, animacja kultury i innych. 

W bibliotece, która w 2012 r. została 

przeniesiona do nowego gmachu, zbiory  

są prezentowane wg. Uniwersalnej Klasyfikacji 

Dziesiętnej. 

 

Spotkanie było cenną wymianą doświadczeń  

w opracowaniu rzeczowym dokumentów, 

zwłaszcza, że w tym roku w czerwcu nie było 

corocznych warsztatów JHP BN i UKD.  

Zamiast warsztatów planowane jest 

seminarium na wiosnę 2015, które zapowiada 

się bardzo ciekawie. Prof. dr hab. Barbara 

Sosińska-Kalata ma przedstawić najnowsze 

tendencje w klasyfikacjach, a dr Adam Stopa 

klasyfikacje nauk w ujęciu historycznym.  

Jeden z bloków ma być poświęcony 

wizualizacji klasyfikacji.  

 

Następne spotkanie Zespołu ds. UKD będzie 

29 września 2014 r., na którym oprócz 

bieżących prac zostaną omówione działania 

nad adaptacją nowych tablic skróconych UKD.  

W spotkaniu oprócz Agnieszki Kowalczuk  

po raz pierwszy uczestniczyła Joanna Basińska. 

 
         (AMK) 
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Fundusze UE a technologia informacyjna 
 
22 maja 2014 r. odbyła się w Bibliotece 

Narodowej konferencja Fundusze  

UE a technologia informacyjna.  

 

Tematyką konferencji była promocja usług 

firm, zajmujących się kopiowaniem książek  

na nośniki elektroniczne i tworzeniem 

dodatkowych baz archiwalnych, skanowaniem 

dokumentów oraz dystrybucją sprzętu.  

Jedną z firm była firma Aleph,  

promująca swój dodatkowy produkt, 

jakim jest multiwyszukiwarka. 

Zaprezentowano również firmę pośredniczącą 

przy tworzeniu wniosków o dofinansowania 

np. dofinansowanie zakupu nowych stanowisk 

komputerowych w ramach funduszy unijnych. 

 

Obrady zakończyła krótka dyskusja 

uczestników, zainteresowane osoby mogły 

również konsultować się z prelegentami.  

W konferencji wziął udział Leszek Machaj.    

 

 

(LM) 

Konferencja IATUL 2014 

 
W dniach 2-5 czerwca 2014 r. odbyła się  

35 międzynarodowa konferencja  

The International Association  

of Technological University Libraries (IATUL) - 

organizacji, która zrzesza ponad 230 bibliotek 

uczelni technicznych z pięćdziesięciu krajów. 

W tym roku konferencja miała miejsce w Aalto 

University w Espoo koło Helsinek w Finlandii,  

a jej temat przewodni brzmiał Measures  

for Success: Library Resources and 

Effectiveness under Scrutiny. 

 

W trakcie trzech dni odbyło się ponad  

60 wykładów podzielonych na kilka 

paralelnych sesji, podczas których omawiano 

tendencje rozwoju bibliotek naukowych  

na świecie oraz najnowsze trendy w systemie 

edukacji, wpływające na zmiany organizacji 

bibliotek. Wykłady skupiono na kluczowych 

kwestiach w dziedzinie bibliotekarstwa,  

takich jak Open Access, tworzenie 

repozytoriów, wdrażanie statystyk, 

stosowanie pomiarów jakości i zarządzania 

wydajnością, co ma na celu wzmocnienie 

pozycji biblioteki w środowisku uczelni. 

Podczas konferencji omawiano strategie 

marketingowe, projekty reorganizacji  

i modernizacji bibliotek oraz prezentowano 

unowocześnione usługi informacyjno-

biblioteczne.  

Oprócz dyr. Biblioteki Głównej PW Jolanty 

Stępniak w konferencji uczestniczyły Marta 

Mazur i Dorota Wojnowska,  

które przygotowały poster Visual art: an 

effective communication channel for library.  

 

Prezentacja obejmowała sześć przedsięwzięć 

artystycznych, zorganizowanych w ciągu 

ostatnich lat przez BGPW. Poprzez 

zastosowanie techniki komiksu, zobrazowano 

korzyści marketingowo-promocyjne dla 

biblioteki i uzasadniono tezę, że artystyczne 

projekty wizualne są skutecznym kanałem 

komunikacyjnym z użytkownikiem.  

 

Sesja posterowa, w której zaprezentowano  

14 plakatów, była również okazją  

do zapoznania się z innowacyjnymi pomysłami 

i rozwiązaniami w bibliotekach z różnych stron 

świata. Autorzy posterów chętnie udzielali 

odpowiedzi na pytania,  dzielili się 

doświadczeniami. Postery będzie można 
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obejrzeć w wersji elektronicznej,  

gdyż planowana jest publikacja materiałów 

konferencyjnych na stronie 

http://web.lib.aalto.fi/iatul2014/. 

 (DW) 

Seminarium w Poznaniu 

4 czerwca br. ABE IPS oraz UAM zorganizowały 

seminarium naukowe, którego tematem była 

Informacja naukowa i techniczna  

w planowaniu oraz realizacji badań  

i wdrożeń projektów przemysłowych. 

Seminarium zostało zorganizowane na terenie 

Międzynarodowych Targów w Poznaniu. 

Podczas seminarium zaprezentowano 

działania podejmowane przez Uniwersytet 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

w zakresie współpracy Uczelni  

z przedstawicielami przemysłu, a także 

przedstawiono narzędzia  informacyjne  

z zakresu wiedzy naukowej oraz technicznej, 

mogące pomóc w osiąganiu wzrostu 

innowacyjności polskich przedsiębiorstw.  

Wśród prezentowanych serwisów omówiono 

między innymi IHS Standards Expert  

oraz najnowszy produkt  IHS Knowledge 

Collections analizując  możliwości wpływu 

zawartości tych baz na wzrost 

konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. 

Spotkanie zakończyło się wystąpieniem 

przedstawiciela Biblioteki UAM, który omówił 

formy usług informacyjnych i transferu 

wiedzy, świadczone na rzecz uczelni.  

 

Wśród nich między innymi analizy cytowań 

publikacji naukowych, wyszukiwanie 

informacji patentowych i badanie stanu 

techniki, wskaźniki oceny czasopism,  

dane do ankiety oceny  jednostki i inne.  

Bibliotekę Główną PW reprezentowały Anna 

Tonakiewicz-Kołosowska i Iwona Socik. 

(ATK) 

Projekt CWPN Academica 
 
5 czerwca 2014 r. Biblioteka Narodowa 

zorganizowała prezentację Cyfrowej 

Wypożyczalni Publikacji Naukowych 

ACADEMICA. Podczas spotkania zastępca 

dyrektora ds. cyfrowych Katarzyna  

Ślaska oraz pracownicy Biblioteki  

Narodowej przedstawili projekt CWPN 

Academica. Opowiedzieli o idei powstania  

i procesie wdrażania projektu, 

zademonstrowali elektroniczną aplikację.  

 

CWPN Academica to cyfrowa wypożyczalnia 

pozwalająca na udostępnianie w bibliotekach 

naukowych i publicznych na terenie całego 

kraju kilkuset tysięcy publikacji naukowych.  

Dzięki systemowi elektronicznych wypożyczeń 

międzybibliotecznych użytkownicy bibliotek 

zyskają możliwość natychmiastowego dostępu 

do współczesnych publikacji ze wszystkich 

dziedzin wiedzy z poszanowaniem zapisów 

prawa autorskiego.  

 

Użytkownicy będą mogli korzystać ze zbiorów 

Biblioteki Narodowej za pomocą terminali 

zlokalizowanych w bibliotekach naukowych i 

publicznych w całej Polsce. 

 

Uczestnicy prezentacji czynnie brali w niej 

udział: zadawali pytania i uczestniczyli 

w warsztatach dyskusyjnych. Podczas 

http://web.lib.aalto.fi/iatul2014/
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warsztatów trzy grupy tematyczne poruszały 

zagadnienia potencjalnych użytkowników, 

sposobów promocji, zasobów  

i funkcjonalności systemu. Organizatorzy 

zachęcali przedstawicieli placówek 

bibliotecznych do przyłączenia się do projektu. 

Korzystanie z CWPN Academica będzie 

możliwe wyłącznie na terminalach 

dedykowanych zlokalizowanych 

w bibliotekach partnerskich. Projekt jest 

realizowany we współpracy z NASK.  

 

W prezentacji uczestniczyły Elżbieta  

Mroczek, Maja Bandurska i Monika Gajewska  

z Biblioteki Głównej oraz Elżbieta Owczarczyk  

i Justyna Antosik z Filii BG Biblioteki Wydziału 

Chemicznego. 

 

(JA, EO) 
V Warszawski Piknik Archiwalny 

W sobotę, 7 czerwca 2014 r.  w Pałacu 

Staszica, odbył się V Warszawski  

Piknik Archiwalny. Tegorocznemu  

spotkaniu przewodziło hasło Warszawa  

w kalejdoskopie archiwów. Klimaty 

warszawskie.   

Imprezę współorganizowało prawie trzydzieści 

instytucji, głównie archiwów, muzeów, 

bibliotek (w tym po raz czwarty Biblioteka 

Główna PW), które zapewniły uczestnikom 

możliwość udziału w ciekawych wykładach 

i prelekcjach o historii stolicy oraz 

w spotkaniach z ekspertami  z dziedziny 

archiwizacji i ochrony zbiorów.  

 

Odwiedzający mogli oglądać wystawy, 

uczestniczyć w grze miejskiej i konkursach.  

W Pałacu Staszica odbywały się również 

projekcje filmowe o tematyce warszawskiej, 

przypominano także dawne słuchowiska 

radiowe. 

 

W ramach pikniku można było zwiedzić 

Muzeum Gazownictwa, warszawską Stację 

Filtrów i Wodociągów, Muzeum Drukarstwa, 

obejrzeć wystawy w Pałacu Raczyńskich. 

 

Wpisując się w tematykę tegorocznej imprezy 

Biblioteka Główna zaprezentowała wystawę 

planszową pt. Kurier Warszawski! Obrazki  

z życia miasta – XIX wiek.  

Nasza wystawa, przygotowana przez Oddział 

Zbiorów Specjalnych (opracowanie 

merytoryczne), we współpracy z Elizą Królak  

z OIN (opracowanie graficzne), cieszyła się 

sporym zainteresowaniem zwiedzających. 

(JK) 

Prawo i dokumentacja w bibliotece 

13 czerwca 2014r. w Warszawie odbyło się 

szkolenie Obowiązki prawne  

i dokumentacyjne w praktyce działania 

biblioteki, którego organizatorem było PWN. 

Szkolenie składało się z trzech części: 

 Nowe wymagania kontroli zarządczej dla 
bibliotek – o czym koniecznie powinien 
wiedzieć kierownik biblioteki. 

 Obowiązki dokumentacyjne  
i sprawozdawcze biblioteki – aktualne 
problemy. 

 Prawo autorskie w pracy kierownika 
biblioteki – o czym muszą wiedzieć 
pracownicy bibliotek. 

 
Każdy z uczestników otrzymał dodatkowe 
materiały na temat źródeł dofinansowania 
bibliotek. W szkoleniu udział wzięła Izabella 
Rokita 

 (IR) 
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Prekonferencja w Łodzi  

W dniu 23 czerwca odbyła się Prekonferencja 

zorganizowana w  ramach VI Konferencji 

Biblioteki Politechniki Łódzkiej, zorganizowana 

przez firmy  EBSCO oraz ProQuest.  Obie firmy 

zaprezentowały swoje  serwisy i produkty, 

które ciągle udoskonalane stanowią ciekawą 

ofertę  dla bibliotek akademickich.  

 

Przedstawiciele firmy EBSCO zaprezentowali 

bazy bibliograficzne i pełnotekstowe,  

jak również książki elektroniczne i narzędzia 

ich efektywnego udostępniania.  

 

Prezenter firmy ProQuest przedstawił ofertę 

książek elektronicznych dla bibliotek –  

typy licencji, sposoby wyszukiwania  

oraz omówił wyniki badań związanych  

z dostępnością  poszczególnych tytułów  

i ich wykorzystanie w bibliotekach,  

w kontekście realnych potrzeb użytkowników. 

 

Bibliotekę Główną PW reprezentowały Anna 

Tonakiewicz-Kołosowska oraz Iwona Socik. 

(ATK) 

Vl Konferencja Biblioteki Politechniki  Łódzkiej 

W dniach 23-25 czerwca 2014 r. odbyła się  

VI Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej 

Rozmowy o bibliotekach. Kolejny raz książnica 

łódzka zaprosiła do siebie bibliotekarzy,  

aby szerzej zastanowić się nad problemami 

bibliotek, głównie akademickich.  

Spotkanie zostało zrealizowane w odmiennej 

niż dotychczas formule, ponieważ tym razem 

organizatorzy zaproponowali, aby poświęcić 

więcej czasu na dyskusję po 

 zaprezentowanym zagadnieniu. Nie określono 

tematu konferencji, a jedynie oczekiwano,  

że będą to referaty aktualne, ciekawe 

i kontrowersyjne oraz inspirujące   

do wygłaszania własnych poglądów, stąd tytuł 

konferencji. Również wybór i kolejność 

wystąpień nie zostały wyznaczone przez 

organizatora. Zaproponowane przez autorów 

tematy poddano do społecznego głosowania  

w środowisku bibliotekarskim i w ten sposób 

powstał ranking wystąpień, które 

zaakceptowano do wygłoszenia. 

Podjęte tematy były różnorodne,  

ale wszystkie dotyczyły bibliotek naukowych. 

Najwięcej czasu poświęcono nowoczesnym 

technologiom w bibliotekarstwie, 

standaryzacji w każdym obszarze, 

centralizacji i  ujednoliceniu narzędzi 

informacyjnych,  wykorzystywaniu 

nowatorskich rozwiązań w dostępie  

do informacji cyfrowej. Debatowano również 

o roli mediów społecznościowych w życiu 

biblioteki oraz o ich tworzeniu i prowadzeniu, 

ponieważ stanowią istotny element 

promocyjno-informacyjno-komunikacyjny 

biblioteki. Zwrócono uwagę na rangę 

poprawności opracowania danych.  

Wiele emocji wywołał problem łamania praw 

autorskich w bibliotece cyfrowej (brak 

dobrych rozwiązań w kwestii kopiowania  

i korzystania z treści tam zawartych; 

nieznajomość prawa autorskiego). Często 

przewijał się wątek przyszłości  

– biblioteka jako trzecie miejsce  

w społeczeństwie informacyjnym  

czy biblioteka wirtualna?  

Na uwagę zasługuje prelekcja o wskaźnikach 

altmetrycznych, które pomagają śledzić 

dorobek naukowy, umożliwiają bardzo 

szczegółowo analizować każdy tekst naukowy 

 i wyciągać dane, pozwalają w dużo szerszej 

skali wspierać zakres prowadzonych badań.  

Podsumowując: fachowość, permanentne 

kształcenie, jakość informacji, tworzenie 
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strategii rozwoju, to najważniejsze cele  

na przyszłość dla pracowników bibliotek 

naukowych. 

Większość prelekcji budziła wiele emocji. 

Przedstawione problemy wywołały  

żywą dyskusję, która ze względu  

na ograniczenia czasowe nie w każdym 

przypadku została wyczerpana. Wszystkie 

wystąpienia mają być dostępne w zasobach 

Łódzkiej Regionalnej Biblioteki Cyfrowej 

CYBRA: http://cybra.lodz.pl/dlibra. 

Organizatorzy pozyskali wielu sponsorów, 

którzy zaprezentowali najnowsze usługi  

i narzędzia przydatne w pracy naukowej. 

 

Pierwszy dzień  VI Konferencji BPŁ odbył się  

w Łodzi na terenie Politechniki Łódzkiej, 

natomiast przez kolejne dni obrady toczyły się 

w Rogowie, w Centrum Edukacji Przyrodniczo-

Leśnej SGGW. Więcej informacji na stronie: 

http://6kbpl.systemcoffee.pl/index.php?id=18 

Z ramienia Politechniki Warszawskiej  

w konferencji uczestniczyły Alicja Portacha  

i Joanna Suska  oraz dyrektor Jolanta Stępniak, 

której wystąpienie zatytułowane Krótka droga 

awansu zawodowego pracownika biblioteki, 

zainicjowało dyskusję nt. zawodu bibliotekarza 

i warunków awansu zawodowego.

 (JoSu) 

 

http://cybra.lodz.pl/dlibra
http://6kbpl.systemcoffee.pl/index.php?id=18

