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Rada Biblioteczna 
 dniu 03. 04. 2000 r. odbyło się posiedzenie Rady 
Bibliotecznej. 
Przyjęto następujący porządek obrad : 

1. Przyjęcie protokołu nr 1 z posiedzenia Rady 
Bibliotecznej w dniu 21. 12. 1999 roku. 

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Prezydium Rady 
Bibliotecznej w dniu 28. 02. 2000 roku. 

3. „Informacja o kierunkach działalności i problemach 
Biblioteki Głównej w 2000 roku – wystąpienie 
dyrektora Biblioteki Głównej Elżbiety Dudzińskiej. 

4. „Rozwój informatyzacji w Bibliotece Głównej 
a potrzeby systemu biblioteczno-informacyjnego” – 
wystąpienie dr Grzegorza Płoszajskiego. 

5. Sprawy personalne. 
6. Wolne wnioski. 

Rada Biblioteczna przyjęła „Uchwałę w sprawie 
potrzeb finansowych Biblioteki Głównej na rozszerzenie 
komputerowego systemu ALEPH”. 

Rada Biblioteczna popiera dążenie dyrekcji 
Biblioteki Głównej do rozszerzenia komputerowego 
systemu bibliotecznego ALEPH na inne biblioteki 
systemu biblioteczno-informacyjnego PW. Rada 
Biblioteczna uważa za niezbędne zwiększenie liczby 
licencji na jednoczesny dostęp użytkowników do systemu 
(przez WWW), przy czym przed końcem bieżącego 
semestru, czyli jeszcze w maju 2000 r., potrzebne byłoby 
zwiększenie tej liczby do ok. 60. W dalszej przyszłości 
zwiększenie liczby użytkowników powinno następować 
stopniowo, w miarę dołączania bibliotek. Niezbędne też 
będzie zapewnienie serwera zdolnego obsłużyć większą 
niż obecnie liczbę licencji, gdyż możliwości komputera 
Cray są w tym względzie ograniczone. W związku 
z powyższym konieczne jest zaangażowanie władz 
Uczelni w zaspokojenie wymienionych potrzeb 
związanych z funkcjonowaniem systemu ALEPH. W 
odniesieniu do potrzeb związanych z przyszłym 
rozszerzeniem tego systemu na inne biblioteki powinny 
być kontynuowane starania władz Uczelni i dyrekcji 
Biblioteki Głównej o pozyskanie funduszy spoza Uczelni. 

W wyniku tajnego głosowania wnioski personalne, 
w sprawie awansowania mgr Mirosławy Lewandowskiej 
oraz mgr Hanny Zdunek na stanowisko kustosza, przyjęto 
pozytywnie. 

(T.S.) 
 

 

Korekta prenumeraty 
ddział Czasopism, w ramach prac 
przygotowawczych do korekty prenumeraty 

czasopism zagranicznych na 2001 rok, przygotował 
pierwszą wersję „Propozycji skreśleń z prenumeraty od 
2001 roku”. Lista tytułów jest dostępna na stronie 
domowej Biblioteki Głównej 
(http://www.bg.pw.edu.pl/wiadomości.html) Uprzejmie 
prosimy o zgłaszanie uwag dotyczących listy do 
kierownika Oddziału Czasopism (e-mail: 
polotnicki@bg.pw.edu.pl lub telefonicznie: 660-78-00; 
621-34-97). 

Ponieważ kwota otrzymana z Uczelni na 
prenumeratę czasopism zagranicznych może być niższa 
od ubiegłorocznej, istnieje możliwość dalszych skreśleń 
z prenumeraty i tym samym sporządzenia dodatkowej 
listy rezygnacji. 

(S.P.) 

Seminarium w Poznaniu 
 dniu 30-31.03. br. Biblioteka Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza, Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika oraz Akademia Techniczno- Rolnicza 

zorganizowały w Poznaniu seminarium nt. „Granty dla 
bibliotek”. Organizatorzy przedstawili ciekawe 
informacje, dotyczące możliwości występowania o środki 
finansowe w ramach grantów Unii Europejskiej oraz 
różnych programów międzynarodowych, jak również 
przypomnieli jakie są możliwości ubiegania się o środki 
finansowe z MEN, KBN czy Fundacji na Rzecz Nauki 
Polskiej. Ze strony Biblioteki Głównej udział wzięła 
dyrektor Elżbieta Dudzińska. 

(E.D.) 

Warsztaty firmy Swets 
nia 12 kwietnia 2000 roku w Małej Auli Politechniki 
Warszawskiej odbyło się jubileuszowe 10 

ogólnopolskie spotkanie bibliotekarzy, zorganizowane 
przez firmę Swets Blackwell oraz Oddział Czasopism 
Biblioteki Głównej. 

Spotkanie miało charakter warsztatów, 
poświęconych organizowaniu przez biblioteki 
konsorcjów, umożliwiających dostęp do elektronicznych 
wersji czasopism. 

Udział w spotkaniu wzięło około 100 osób, w tym 
oprócz najliczniej zgromadzonych dyrektorów bibliotek 
i kierowników oddziałów czasopism, zaproszeni goście 
z KBN, pracownicy naukowi Uczelni i członkowie Rady 
Bibliotecznej. 

Otwarcia dokonał przewodniczący Rady 
Bibliotecznej prof. Andrzej Makowski. Zebranych 
powitała także dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki 
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Warszawskiej mgr Elżbieta Dudzińska oraz 
przedstawiciel firmy Swets Blackwell Jarosław Burczyk. 

Dyrektor Elżbieta Dudzińska poinformowała 
zebranych o pracach Rady Wykonawczej Konferencji 
Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych oraz 
zaproponowała przedstawicielom bibliotek 
warszawskiego środowiska naukowego, spotkanie w dniu 
8 maja br. w celu przedyskutowania możliwości 
porozumienia bibliotek w zakresie uzgadniania 
prenumeraty czasopism zagranicznych i tworzenia 
konsorcjów na dostęp do baz danych. 

Następnie pani Dagmar Laging z wydawnictwa 
Academic Press przedstawiła zgromadzonym „IDEAL 
Open Consortium”. W ramach tego serwisu wydawnictwo 
umożliwia dostęp do swoich czasopism w wersji 
elektronicznej, niezależnie od posiadanej prenumeraty 
drukowanej. Oznacza to możliwość dostępu do 236 
tutułów czasopism naukowych. Godna podkreślenia jest 
możliwość zrezygnowania z prenumeraty w wersji 
papierowej i korzystanie wyłącznie z wersji 
elektronicznej. W obecnej sytuacji finansowej oferta ta 
jest atrakcyjna, gdyż daje możliwości: 1) dostępu do 
wersji elektronicznych czasopism dotąd nie 
prenumerowanych, 2) oszczędności finansowych. 

Zebrani postanowili, że do Międzynarodowych 
Targów Książki w Warszawie, wydawnictwo Academic 
Press, przygotuje szczegółową ofertę cenową dla każdej z 
zainteresowanych udziałem w konsorcjum bibliotek. 

W drugiej części warsztatów przedstawiciel Swets 
Blackwell pan Jarosław Burczyk przedstawił 
zgromadzonym rolę jaką może wypełniać firma 
dostawcza w kontaktach między bibliotekami a 
wydawcami. Obecnie ukazuje się ponad 20.000 tytułów 
czasopism, które mają wersję elektroniczną. Coraz więcej 
wydawców uruchamia własne serwisy elektroniczne 
(Elsevier, Springer, Academic Press). Dostawca może 
wykonywać funkcje pośrednika, odciążając bibliotekarzy 
poprzez prowadzenie korespondencji, negocjowanie 
warunków korzystania z serwisów elektronicznych itp. 
Biblioteki nie są przygotowane pod względem 
organizacyjnym (brak etatów) do wykonywania tych prac. 
Firmy dostawcze mogą także organizować konsorcja, 
czego przykładem jest Springer LINK, kosorcjum 
działające od początku tego roku. 

Po prelekcjach odbyła się ożywiona dyskusja, 
koncentrująca się na szczegółach cenowych 
zaproponowanego „IDEAL Open Consortium” 

Spotkanie zakończyło się koktailem na który 
zaprosił wszystkich uczestników spotkania pan Jarosław 
Burczyk. W miłej atmosferze można było kontynuować 
dyskusję, poświęconą głównie nowo organizowanym 
konsorcjom czasopism elektronicznych. 

(S.P.) 

Schmidt Periodicals 
29 marca br. odbyło się spotkanie z przedstawicielem 
Schmidt Periodicals (RFN) panem Johnem Waite oraz 
polskim przedstawicielem firmy panią Dorotą 
Dąbrowską. Bibliotekę Główną reprezentowała dyrektor 
Elżbieta Dudzińska i kierownik Oddziału Czasopism 
Sławomir Połotnicki. 

Goście dokonali prezentacji firmy. Schmidt 
Periodicals specjalizuje się w dostawie starych roczników 
czasopism, publikacji naukowych, encyklopedii ze 
wszystkich dziedzin nauki. Firma istnieje od 35 lat. W 
dziale antykwarycznym posiada obecnie 2 mln. zeszytów 
czasopism, dysponuje także oddziałem reprintów 
(wspólnie z firmą Kraus & Johnson Reprints) i wykonuje 
przedruki ważnych i od dawna nie wznawianych prac 
naukowych, niedostępnych na rynku. 

Biblioteka Główna zadeklarowała gotowość 
korzystania z usług firmy, zwłaszcza w uzupełnianiu 
poszukiwanych przez użytkowników, brakujących 
zeszytów czasopism, jednak poważnym ograniczeniem 
jest brak środków finansowych. 

(S.P.) 

Wystawa sprzętu dla 
niepełnosprawnych 

 dniu 6.04.br. Anna Wojciechowska i Jan Zaleski 
wzięli udział w wystawie poświęconej prezentacji 
sprzętu dla osób niedowidzących i niewidomych. 

W związku z planowanym przez Dyrekcję Biblioteki 
Głównej utworzeniem stanowisk pracy dla 
niepełnosprawnych, w/w zapoznali się z bardzo ciekawą, 
szeroką ofertą. Wśród wystawionych sprzętów i 
systemów na uwagę zasługują: monitory brajlowskie, 
programy powiększające, syntezatory mowy, programy 
mówiące, dyktafony cyfrowe, drukarki brajlowskie oraz 
specjalistyczne oprogramowanie użytkowe. Duże 
wrażenie na zwiedzających zrobiły przedmioty użytku 
domowego np. mówiące wagi kuchenne i łazienkowe 
oraz przyrząd do rozpoznawania kolorów. 

(A.W.) 

Spotkanie Rady 
Wykonawczej 

 dniu 11.04.br w Bibliotece Głównej odbyło się 
spotkanie członków Rady Wykonawczej z 
prezesem Andrzejem Chrzanowskim wraz z 

członkami Zarządu Polskiej Izby Książki Grzegorzem 
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Majerowiczem oraz Krzysztofem Kaletą, 
przedstawicielem MEN Marią Branecką i 
przedstawicielem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Lucjanem Bilińskim. Dyskutowano na 
temat: 

 projektu zmian w ustawie o zamówieniach 
publicznych 

 projektu zmian ustawy o prawie autorskim 
 stawki „0” VAT na książki i czasopisma 

W wyniku dyskusji postanowiono zorganizować kolejne 
spotkanie robocze w celu przygotowania wspólnych 
wystąpień do Sejmu. 

(E.D.) 
 

Drzwi otwarte 
W dniach 11 i 25 marca 2000 Politechnika Warszawska 
gościła osoby zainteresowane w przyszłości studiami na 
naszej uczelni. W ramach Drzwi Otwartych Politechniki 
Warszawskiej na poszczególnych wydziałach odbyły się 
spotkania informacyjne połączone ze zwiedzaniem 
Politechniki. 
 Biblioteka Główna włączyła się aktywnie 
w organizację Drzwi Otwartych, gości witaliśmy przy 
naszym stoisku informacyjnym usytuowanym na parterze 
Gmachu Głównego. Oferta naszej biblioteki obejmowała: 
pokazy systemu bibliotecznego ALEPH oraz baz 
dostępnych w Ośrodku Informacji Naukowej 
prezentację form działalności biblioteki 
wystawę dokumentów pochodzących ze zbiorów 
Biblioteki Głównej oraz Muzeum Politechniki 
zatytułowaną „Łączymy tradycję z nowoczesnością” 
grupowe zwiedzanie biblioteki  
Ofercie towarzyszyły plakat i folder informacyjny. 
Osoby, które  w tych dniach skorzystały z propozycji 
Biblioteki Głównej oceniły ją jako instytucję nowoczesną 
, dającą możliwości zdobywania wiedzy podczas studiów, 
nie bez znaczenia okazała się estetyka architektoniczna 
wnętrza biblioteki uznawana  jako przyjazna dla 
użytkownika. 
Reakcje i opinie naszych gości świadczą o tym , że nasza 
biblioteka jest dużym atutem Politechniki Warszawskiej, 
który powinien być wykorzystany przy ubieganiu się o 
nowych studentów. 

(E.D.) 

Zwiedzanie biblioteki 
yrekcja Biblioteki Głównej miała przyjemność 
zapoznać z działalnością Biblioteki Głównej i 
oprowadzić po nowych pomieszczeniach: 

 Dyrekcję Biblioteki Uniwersyteckiej w Mińsku. 

 z-cę Dyrektora Biblioteki Głównej AGH z grupą 
pracowników 

 dyrektora Biblioteki Głównej Politechniki 
Krakowskiej z grupą pracowników 

 dyrektora Biblioteki Głównej Politechniki 
Poznańskiej 

 bibliotekarzy z Centralnej Biblioteki Rolniczej 
 bibliotekarza z Politechniki Białostockiej 
 bibliotekarzy z różnych bibliotek naukowych, 

uczestniczących w warsztatach firmy Swets 
 uczestników międzynarodowego seminarium 

organizowanego przez Bibliotekę Uniwersytetu 
Warszawskiego nt. „The Open Library Financial 
and Human Aspects. 

(A.D.) 

Napisano o nas  
 Architektura nr 4/2000 
 Perspektywy nr 4/2000 
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