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Ocena systemu biblioteczno-
informacyjnego 

a posiedzeniu Senatu w dniu 23 kwietnia 2008 r. 
przedstawiono informację dotyczącą funkcjonowania 

systemu biblioteczno-informacyjnego PW. Omówiono zadania 
SBI określone w statucie PW, wskazując na 5 podstawowych 
zagadnień określających stan funkcjonowania systemu: 
strukturę organizacyjną, zbiory, centralny katalog bibliotek, 
bibliografię publikacji pracowników PW oraz ofertę w zakresie 
szkoleń. Podczas prezentacji położono szczególny nacisk na 
zróżnicowane warunki funkcjonowania jednostek systemu, w 
tym na niedogodności funkcjonowania bibliotek 
jednoosobowych. Podkreślono znaczenie tworzenia centralnego 
katalogu bibliotek dla usprawnienia obiegu informacji o 
zasobach bibliotecznych dla całej społeczności PW oraz 
wskazano na wygodę korzystania z systemu dostępnego on-line 
z internetu. Poinformowano o decyzji Prorektora ds. Nauki prof. 
dr hab. inż. Tadeusza Kulika o zakupie 10 licencji programu 
Aleph dla jednostek, które są zainteresowane współpracą przy 
tworzeniu katalogu. 

Przedstawiono stan zbiorów bibliotecznych, wskazując na 
rosnąca liczbę dostępnych zasobów elektronicznych, 
porządkowanie zbiorów drukowanych i prowadzenie bieżącej 
selekcji druków zbędnych. Zbiory elektroniczne są dostępne z 
dowolnego komputera, również spoza sieci PW pod warunkiem 
autoryzacji przez system biblioteczny. Z usługi tej korzystają 
równie chętnie pracownicy nauki, jaki i studenci wszystkich lat. 
Istotnym ograniczeniem w udostępnianiu zasobów 
elektronicznych na Uczelni jest brak dostępu do Internetu dla 
czytelników w jednostkach SBI. Bieżące uzupełnianie zbiorów 
jest często ograniczone brakiem środków finansowych. Dotyczy 
to przede wszystkim zakupu pojawiających się na rynku 
nowych ofert. Dużym zainteresowaniem cieszy się oferta 
przygotowywanych szkoleń w zakresie obsługi baz danych. 
Dobrze oceniana jest także dostępność i aktualność informacji 
na stronie domowej BG.  

Przedstawiona informacja została pozytywnie przyjęta 
przez członków Senatu oraz na poprzedzających obrady 
posiedzeniach Komisji Senackiej ds. Nauki, Komisji Senackiej 
ds. Kształcenia oraz przez Radę Biblioteczną. 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: 
http://www.bg.pw.edu.pl/dokumenty/Senat_Ocena_SBI.pdf  

(J.St.) 

Rada Biblioteczna 
8 kwietnia 2008 r. odbyło się spotkanie Rady Bibliotecznej. 
Dyrektor BG PW Jolanta Stępniak przedstawiła Sprawozdanie z 
działalności BG PW oraz bibliotek systemu biblioteczno-

informacyjnego za rok 2007. Omawiając Sprawozdanie 
Dyrektor podkreśliła, że BG oraz biblioteki SBI PW były w 
ubiegłym roku oceniane w ramach audytu przeprowadzonego na 
Uczelni, uzyskując ogólną ocenę dobrą. Natomiast biblioteki, 
które nie współpracują z BG przy tworzeniu centralnego 
katalogu zbiorów dostały słabą ocenę. Dopiero przystąpienie do 
Alepha wszystkich bibliotek sieci pozwoli na sprawne i coraz 
lepsze funkcjonowanie SBI PW. Dyrektor BG PW przedstawiła 
zebranym materiał oceniający SBI w kadencji 2005-2008 
prosząc członków Rady o zaopiniowanie tekstu, który będzie 
przedstawiony na posiedzeniu Senatu PW. Członkowie Rady 
przyjęli jednogłośnie tekst, wnosząc jedynie drobne korekty.  
Uprawnieni do głosowania w głosowaniu tajnym poparli 
wniosek o awans Dyrektora BG PW Jolanty Stępniak na 
stanowisko starszego kustosza dyplomowanego.  

Członkowie Rady przyjęli także protokół z posiedzenia 
Rady z dnia 22.01.2008 r. Ponadto poinformowani zostali o 
zawartości zakładek umieszczonych na stronie domowej Dla 
Nauki i Studia stanowiących pomoc w dotarciu do ciekawych 
źródeł informacji naukowej. W zakładce Studia znajdują się 
materiały dydaktyczne Ośrodka Kształcenia na Odległość PW 
OKNO. Informacja o wydaniu publikacji Haliny Rzeszut na 
temat historii Biblioteki Głównej oraz zaproszenie na wystawę 
Nie tylko książka techniczna zorganizowaną przez BG PW 
zakończyły posiedzenie Rady. 

  (G.K.) 

Wybory do Rady Bibliotecznej 
12 maja 2008 r. odbyły się wybory przedstawicieli 
pracowników systemu biblioteczno-informacyjnego do Rady 
Bibliotecznej Politechniki Warszawskiej na kadencję 2008-
2012. Zebranie wyborcze poprowadziła Irena Żukowska. Liczba 
uprawnionych do głosowania wynosiła 121 osób. W głosowaniu 
wzięły udział 102 osoby.  

W wyniku głosowania do Rady Bibliotecznej PW 
wybrane zostały następujące osoby: Anna Kaczyńska, Grażyna 
Kiwała, Halina Lisicka, Elżbieta Mroczek, Maria Pierewoj, 
Sławomir Połotnicki, Alicja Siemion, Iwona Socik, Krystyna 
Sosnowska, Elżbieta Szczepaniak, Jacek Trojanowski, Anna 
Tonakiewicz, Małgorzata Wornbard. 

 (P.S.) 

System Zarządzania Jakością w 
Administracji 

godnie z zarządzeniem Dyrektor BG PW Jolanty Stępniak z 
dniem 15.05.2008 r. zakończył się pierwszy etap 

kompletowania dokumentacji dotyczącej wdrażania systemu 
jakości w naszej jednostce. Na tym etapie prac koordynatorzy w 
uzgodnieniu z kierownictwem oddziałów opracowali robocze 
wersje dokumentów opisujących poszczególne stanowiska 
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http://www.bg.pw.edu.pl/rada/2008_04_08/Senat_Ocena_SBI.doc
http://www.bg.pw.edu.pl/sprawozdania/Sprawozdanie_za_rok_2007.pdf
http://www.bg.pw.edu.pl/dokumenty/Senat_Ocena_SBI.pdf
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pracy. Obecnie przeprowadzany jest proces weryfikacji i trwa 
wprowadzanie niezbędnych korekt dostosowujących 
poszczególne dokumenty do wymogów opracowanego w 
Uczelni systemu. Zespół SZJA pracuje zgodnie z ustaloną przez 
Dyrekcję Biblioteki polityką tworzenia i działania zespołów 
tematycznych. Termin zakończenia prac planowany jest na 
koniec sierpnia 2008.  

 
 

(J.T.) 

Nie tylko książka techniczna 
 ramach kwietniowych spotkań z książką Biblioteka 
Główna PW zorganizowała wystawę, której celem było 

pokazanie różnorodności tematycznej i edytorskiej 
gromadzonych przez nią materiałów. Ekspozycje współtworzyły 
dokumenty drukowane, rękopiśmienne, plany oraz fotografie, 
powstałe od XVII do połowy ubiegłego wieku. Oprócz książek 
związanych z naukami ścisłymi i techniką, prezentowane były 
wydawnictwa poświęcone architekturze, sztuce, historii, 
sprawom społecznym, przewodniki po Polsce i Europie oraz 
słowniki tematyczne. Towarzyszące oryginałom plansze były 
próbą przełamania konwencjonalnego kontaktu z eksponowaną 
książką (karta tytułowa, okładka). Prezentowane fragmenty 
tekstów, ilustracje, rysunki techniczne są świadectwem języka, 
stylistyki i interpretacji tematów epoki, w której dzieła 
powstały. Oddzielną grupę materiałów stanowił zbiór 
kilkudziesięciu fotografii i diapozytywów. Znalazły się tu prace 
znakomitych polskich artystów m.in. Ignacego Kriegera i Jana 
Bułhaka. Przygotowano także jednorodny tematycznie zbiór 
prac jednego z najwybitniejszych polskich fotografów 
dokumentalistów pierwszej połowy XX wieku - Henryka 
Poddębskiego. 23 reprodukcje z opisami obiektów pokazano w 
formie albumu przeznaczonego do bezpośredniego 
przeglądania. Stałej ekspozycji towarzyszyła Prezentacja 
wizualna fotografii i diapozytywów. 

W salach Biblioteki Głównej wystawa prezentowana była 
w dniach 23-29 kwietnia. W maju i czerwcu można ją oglądać w 
Muzeum Politechniki Warszawskiej. Oprócz tego obejrzeć ją 
można pod adresem: http://www.bg.pw.edu.pl/wystawa042008/ 

Wystawę „Nie tylko książka techniczna” zaanonsowano 
na wielu stronach: 
• TVP Warszawa  
• Interia  
• dlastudenta.pl  
• Nauka w Polsce  
• EBIB  
• Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków  
• PolskaLolalna.pl / Mazowieckie  
• studentnews.pl  
• portalwiedzy.onet.pl  
• Krajowa Reprezentacja Doktorantów  
• www.eduskrypt.pl  
• Polskie Radio Chicago  
• edubaza.pl  
• PracaiKariera.pl  
• kierunkistudiow.pl  
• Informatory EDUKACJA  
• Architektura.Info 

Otwarcie wystawy pokazano w Telewizyjnym Kurierze 
Warszawskim 23.04.2008 o godz. 1800. 

 (H.Z.) 

Bibliografia publikacji prof. Witolda 

Nowackiego 
ibliografia prac prof. Witolda Nowackiego, zawierająca 
pełnotekstowy zbiór publikacji profesora, powstała w 

wyniku współpracy Biblioteki Głównej PW z Biblioteką 
Wydziału Inżynierii Lądowej. Wybrane artykuły z czasopism, 
referaty konferencyjne i fragmenty wydawnictw weszły w skład 
pełnotekstowego, przeszukiwalnego zbioru publikacji. 
Dodatkowo opracowano wykaz wydawnictw zwartych, a także 
listę czasopism i materiałów konferencyjnych, w których 
publikowane były prace profesora. Powstanie tego zbioru 
możliwe było dzięki zgodzie jego synów – Wojciecha i Jerzego, 
którzy przekazali prawa autorskie Politechnice Warszawskiej. 
Dodatkowo opracowano wykaz wydawnictw zwartych, a także 
listę czasopism i materiałów konferencyjnych, w których 
publikowane były prace profesora.  

Bibliografia w postaci materiałów cyfrowych zapisanych 
na CD stanowi załącznik do książki Grzegorza Jemielity 
Profesor Witold Nowacki (1911-1986) – życie i twórczość. Jest 
to drugie wydanie tej książki, powstałe z okazji 50-lecia 
Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 
uzupełnione, poprawione i wzbogacone o płytę CD ze 
zdigitalizowanymi publikacjami Witolda Nowackiego.  

Prowadzone przez kierowniczkę Biblioteki Wydziału 
Inżynierii Lądowej prace nad zebraniem i skompletowaniem 
zbioru tekstów publikacji trwały kilka miesięcy. Około 90% 
materiałów pochodziło ze zbiorów Biblioteki Głównej PW, 
część z bibliotek krajowych m.in. Politechniki Wrocławskiej, 
IPPT, Biblioteki Narodowej, a kilka pozycji sprowadzono z 
bibliotek zagranicznych. Zebrane materiały zostały 
zeskanowane i opracowane w postaci przeszukiwalnych plików 
pdf w Pracowni Reprograficznej BG PW. Skanowane były 
teksty publikacji i strony tytułowe poszczególnych wydawnictw 
w celu łatwego zidentyfikowania czasopisma, w którym 
opublikowany był artykuł czy referat. Opisy bibliograficzne 
opracowano w Ośrodku Informacji Naukowej, a prace 
redakcyjne nad płytą CD, wykonanie plików html, 
zawierających posortowane wykazy i główny zbiór publikacji 
oraz opracowanie graficzne nastąpiło w Ośrodku Informatyzacji 
BG PW. Pełnotekstowy, przeszukiwalny zbiór publikacji, 
zawierający ponad 220 pozycji uporządkowany został 
chronologicznie. W ramach danego roku zastosowany został 
porządek alfabetyczny. Zbiór tekstów publikacji prof. W. 
Nowackiego jest dostępny w Bibliotece Cyfrowej PW: 
 http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=970 

 (M.M.) 

Przysposobienie biblioteczne 
 maju 2008 r. powołany został kilkuosobowy zespół 
bibliotekarzy, którego zadaniem jest opracowanie i 

wdrożenie nowej formy przysposobienia bibliotecznego dla 
studentów pierwszego roku. W skład zespołu wchodzą 
pracownicy Ośrodka Informacji Naukowej, Oddziału 
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http://www.bg.pw.edu.pl/wystawa042008/
http://ww6.tvp.pl/838,20080423702297.strona
http://interia360.pl/technika-i-nauka/artykul/historia-zakleta-w-bibliotece,9371
http://warszawa.dlastudenta.pl/studia/?act=show_ar&id=21204
http://www.naukawpolsce.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_naukapl.pap.pl&_PageID=1&s=szablon.depesza&dz=szablon.depesza&dep=72803&data=&lang=&_CheckSum=-253333267
http://www.ebib.info/content/view/1263/
http://www.kobidz.pl/app/site.php5/article/7/3325.html
http://polskalokalna.pl/kultura/mazowieckie/warszawa/news/miedzynarodowy-dzien-ksiazki-na-pw,1098594,4399
http://warszawa.studentnews.pl/serwis.php?s=7&pok=42051&id=85446
http://portalwiedzy.onet.pl/1736463,10479,info.html
http://krd.org.pl/modules/news/article.php?storyid=173
http://www.eduskrypt.pl/miedzynarodowy_dzien_ksiazki_na_politechnice_warszawskiej-info-15691.html
http://www.polskieradio.com/news_det.aspx?id=50980&kat=49
http://news.edubaza.pl/serwis.php?s=1778&pok=42205&c1_1=9212&id=85446
http://www.pracaikariera.pl/serwis.php?s=26&id=85446
http://kierunkistudiow.pl/aktualnosci_z_uczelni/miedzynarodowy_dzien_ksiazki_na_politechnice_warszawskiej.html
http://www.edukacjawpolsce.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1200&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.architektura.info/index.php/wydarzenia_architektoniczne/nie_tylko_ksiazka_techniczna
http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=970
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Magazynów i Udostępniania Zbiorów BG, pracownicy 
wszystkich filii oraz akademików.  

Obecnie trwają prace nad nowymi wersjami prezentacji, 
na podstawie których będą prowadzone szkolenia. Planowane 
jest również opracowanie i umieszczenie na naszej stronie 
domowej krótkiego przewodnika po bibliotece. 

 
 

(J.K.) 

Szkolenie z ALEPHa 
 marcu i kwietniu 2008 r. w Bibliotece Głównej odbyły 
się dwa szkolenia z zakresu wykorzystania funkcji 

statystycznych oraz raportów finansowych programu 
bibliotecznego Aleph. Zestawienia statystyczne ukazują 
strukturę wypożyczeń, uwzględniając statusy czytelników i 
egzemplarzy. Raporty finansowe generowane ze 
zintegrowanego systemu bibliotecznego pozwalają na 
kontrolowanie przyjmowanych opłat i ułatwiają przygotowanie 
rozliczeń.  

Wprowadzenie zaś jednakowych zasad dla systemu 
biblioteczno-informacyjnego w zakresie pobierania opłat 
ułatwiłoby pracę bibliotekarzom i byłoby czytelne dla 
użytkowników.  

Szkolenia miały charakter spotkań otwartych. 
Uczestniczyli w nich przedstawiciele wszystkich bibliotek PW, 
które pracują w systemie Aleph. Uczestnicy szkoleń otrzymali 
materiały szkoleniowe. Wersja elektroniczna tych materiałów 
dostępna jest w Ośrodku Informatyzacji BG PW. Szkolenia 
przygotowała i poprowadziła Maryla Górska. 

 (M.G.) 

Szkolenie z PowerPoint 
la osób zainteresowanych zostały w maju przeprowadzone 
dwa szkolenia z tworzenia prezentacji w PowerPoint. 

Omówione zostały zasady przygotowania prezentacji, 
kompozycja slajdów, proporcje tekstu i grafiki oraz charakter 
prezentacji w zależności od jej zastosowania. 

(grkiw) 

Ankieta 
 dniach od 21 stycznia do 5 lutego 2008 r. bibliotekarze 
systemu biblioteczno-informatycznego PW byli proszeni 

o wypełnienie ankiety. Ankieta przygotowana została przez 
Agnieszkę Kowalczuk na potrzeby referatu na temat 
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w bibliotece. Jej wyniki 
posłużą lepszej organizacji szkoleń w BG i efektywniejszemu 
wykorzystaniu zdobytych już kwalifikacji. W badaniu wzięło 
udział 38 bibliotekarzy, w tym 27 z Biblioteki Głównej. 
Wszyscy badani stwierdzili, iż w ciągu ostatnich 5 lat 
uczestniczyli w co najmniej czterech szkoleniach różnego typu. 
Najbardziej przydatną formą szkoleń okazały się kursy 
szkoleniowe, gdzie bibliotekarz - ekspert dzieli się swoim 
warsztatem pracy. Ankietowani przedstawili propozycje 
tematów konferencji naukowej jaką można zorganizować w 
naszej bibliotece oraz wskazali na potrzeby biblioteki, które 
można zrealizować w związku z zadaszeniem dziedzińca 
Gmachu Głównego. Warto również zobaczyć propozycje zmian 
jakie bibliotekarze wskazali w systemie biblioteczno-
informacyjnym. Wyniki można obejrzeć na stronie: 

http://www.bg.pw.edu.pl/materialy/Ankieta/; plik ma nazwę: 
Ankieta-wyniki.doc 

 (A.K.) 

Spotkania bibliotek wydziałowych 
 ostatnim okresie odbyły się dwa spotkania bibliotek 
wydziałowych: 

kwiecień 
• prezentacja materiałów przygotowanych na posiedzenie 

Senatu do oceny systemu biblioteczno-informacyjnego 
• udział w otwarciu wystawy Nie tylko książka techniczna 

maj 
• omówienie projektu regulaminu organizacyjnego jednostki 

systemu biblioteczno-informacyjnego 
• dyskusja nad zawartością standardowego regulaminu 

udostępniania zbiorów w bibliotekach PW 
• prezentacja zasad wyszukiwania cytowań w bazie w SCI-Ex 

 (J.St.) 

Wystawy książek zagranicznych 
W dniach 21-22 kwietnia 2008 r. w Bibliotece Wydziału 
Inżynierii Środowiska miała miejsce wystawa książek 
zagranicznych zorganizowana przez IPS przy współpracy z 
Biblioteką Główną, Biblioteką Wydziału Chemicznego i 
Biblioteką Wydziału Inżynierii Środowiska. Dzięki wystawie 
Biblioteka miała możliwość zaprezentowania kadrze naukowej 
Wydziału około 200 nowości wydawniczych firm: Wiley 
John&Sons Ltd., Taylor&Francis Group, Springer-Verlag i 
Elsevier B.V. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem 
pracowników naukowych, a także studentów naszego Wydziału. 
Efektem naszych działań była wyjątkowo duża ilość książek 
zamówionych przez pracowników, które niedługo zasilą 
księgozbiór Biblioteki Wydziału Inżynierii Środowiska. 

 
 (D.S.) 

Z prezentowanych na wystawie wydawnictw do zbiorów 
Biblioteki Wydziału Chemicznego zakupiono 66 woluminów 
książek, w tym dwa wydawnictwa wielotomowe: Encyclopedia 
of Electrochemistry i Handbook of Heterogeneous Catalysis. 
Dzięki wystawie Biblioteka Wydziału Chemicznego wzbogaciła 
swoje zbiory o cenne wydawnictwa z dziedziny chemii, 
technologii oraz ochrony środowiska.  

 (J.K.-M.) 
W dniach 27-28 maja 2008 r. książki zagraniczne prezentowane 
były na Wydziale Fizyki. Wystawa została zorganizowana przez 

W
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http://www.bg.pw.edu.pl/materialy/Ankieta/
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IPS przy współudziale Biblioteki Głównej i Biblioteki Wydziału 
Fizyki. 

 
 

 (A.P.) 

Targi książki 
14-16 kwietnia 2008 r. - Międzynarodowe Targi Książki w 
Londynie. 

W centrum wystawienniczym Earls Court oprócz 
obecności światowych potentatów wydawniczych takich jak 
Springer czy Wiley można było zauważyć ciekawą ofertę 
wydawców polskich (PWN, PWE). Earls Court to ogromna hala 
poprzedzielana boksami wydawców zapewniająca doskonałe 
warunki do ekspozycji dorobku wydawniczego. International 
Publishing Service zorganizował dla polskich bibliotekarzy 
zwiedzanie wydawnictwa Uniwersytetu Cambridge i księgarni 
uniwersyteckiej. Przywiezione katalogi są ważnym źródłem 
informacji o wydawnictwach uczelnianych. Biblioteka Główna 
planuje zorganizowanie w październiku wystawy połączonej z 
prezentacją podręczników akademickich dla wydziałów 
prowadzących zajęcia w języku angielskim. W Earls Court była 
niepowtarzalna okazja wybrania wydawnictw tych uczelni 
angielskich, których profil odpowiada zakresom przedmiotów 
wykładanych w Politechnice Warszawskiej. Ogrom propozycji 
wydawniczych uczelni angielskich utwierdza w przekonaniu, że 
wystawa taka jest doskonałą okazją do poinformowania o nich 
użytkowników BG. Z prezentowaną na targach ofertą 
wydawniczą zapoznawała się Alicja Potocka. 
15-18 maja 2008 r. - Międzynarodowe Targi Książki w 
Warszawie. 

Targom towarzyszyły imprezy związane z książką: 
spotkania z autorami, wydawcami, prezentacje. Można było 
zauważyć, że coraz większa uwaga zwracana jest na książki 
elektroniczne. Wyraźnie zarysowują się tendencje dużych 
wydawnictw idące w kierunku sprzedaży e-książek na własność. 
Targi książki odwiedziło wielu pracowników SBI, uczestnicząc 
w profesjonalnych spotkaniach. Dla pracowników Oddziału 
Gromadzenia Książek i Zbiorów Specjalnych – Teresy 
Kuśmierczyk, Alicji Potockiej i Jadwigi Szczypkowskiej, - była 
to wyjątkowa okazji do poznania oferty wydawniczej wielu 
wystawców. 

  (A.P.) 

Dar Wydawnictwa Naukowo-

Technicznego 
23 kwietnia 2008 r. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne 
przekazało Politechnice Warszawskiej w formie darów ponad 
160 woluminów książek z dziedziny matematyki, fizyki i 
chemii. Z ogólnej liczby przekazanych przez WNT książek do 
zbiorów Biblioteki Wydziału Chemicznego wybrane zostały 72 
woluminy. Zbiory Biblioteki Głównej wzbogaciły się o 97 
woluminów. Wyboru wydawnictw w WNT dokonały Janina 
Kurowska-Metera i Jadwiga Szczypkowska. 

(J.K.-M., J.S.) 

Spotkania z wydawcami 
28 kwietnia 2008 r. w księgarni IPS odbyła się prezentacja 
wydawnictw grupy Taylor & Francis. Zaprezentowane zostały 
nowości i zapowiedzi wydawnicze z zakresu nauk 
humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, ścisłych i 
technicznych. Marek Lewinson przedstawiciel firmy 
Taylor&Francis główną uwagę skupił na historii powstania 
firmy i prezentacji książek drukowanych. Prezentacja książek 
elektronicznych potraktowana była dość pobieżnie. 

  ( J.K.-M.) 
7 maja 2008 r. z inicjatywy IPS odbyło się spotkanie z 
przedstawicielami wydawnictwa Springer. Wydawca 
zaprezentował ofertę książek elektronicznych. W wyniku 
porozumienia została podpisana przez BG wstępna deklaracja 
przystąpienia do Konsorcjum Springera. Z ramienia Biblioteki 
Głównej PW w spotkaniach uczestniczyły Janina 
Kurowska-Metera i Alicja Potocka. 

  (A.P.) 

Prezentacja OVID 
 dniu 7 maja 2008 r. odbyła się prezentacja bazy Inspec 
oraz Inspec Archive na platformie OvidSP, którą 

poprowadziły przedstawicielki firmy IEE oraz A.B.E. 
Marketing. W pierwszej części wystąpienia zostały omówione 
formy działalności IEE, wśród nich możliwości rozwoju dla 
kadry naukowej i studentów uczelni technicznych poprzez 
organizowanie stypendiów i praktyk zawodowych oraz szkoleń i 
konferencji. Konferencje te są ogólnodostępne w internecie, a 
zainteresowane osoby mogą uczestniczyć na żywo w panelach 
dyskusyjnych. Druga część prezentacji była poświęcona 
platformie OvidSP i bazom danych, które zostały na niej 
posadowione, Inspec i Inspec Archive – wznowiona 
prenumerata oraz Petroleum Abstracts, GeoRef, ICONDA – 
testowy dostęp od 5.05.2008 do 04.06.2008. 

Platforma OvidSP jest nowym i funkcjonalnym 
produktem firmy Wolters Kluwer Health. W czasie prezentacji 
przedstawiono kilka usprawnień, z których każde ułatwia 
przepływ informacji. Interfejs jest całkowicie intuicyjny, a 
użytkownik otrzymuje szybką pomoc przez pojawiające się na 
każdej stronie okienko informacyjne. Narzędzia 
wyszukiwawcze otwierają znacznie szersze możliwości, takie 
jak drzewo synonimów i terminów nadrzędnych, indeks, Scope 
Notes, które pozwalają na prezentację dalszych informacji o 
poszukiwanych terminach. Jeśli chcemy coś zanotować przy 
wyniku wyszukiwania, możemy tworzyć, zapisywać i otwierać 
zapisane notatki, które zawsze pozostają przy rekordzie, przy 
którym je umieściliśmy, nawet jeśli zmieniliśmy kryteria 
wyszukiwania.  

Unowocześniona platforma umożliwia także bezpośredni 
eksport wyszukanych publikacji do programów tworzących 
bibliografię załącznikową. 

(I.S.) 

Prezentacja bazy CINDAS 
28 maja 2008 r. odbyła się na Wydziale MEiL prezentacja bazy 
CINDAS przygotowana dla studentów z kół naukowych oraz 
doktorantów tego wydziału. Spotkanie zostało przygotowane 

W
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wspólnie przez Bibliotekę Wydziałową MEiL i studentów 
reprezentujących koła naukowe przy współpracy z Ośrodkiem 
Informacji Naukowej BG PW. Prezentację prowadziła Oriana 
Filipionek z firmy Proquest z Londynu, omawiając m.in. 
platformę Illumina, na której funkcjonuje baza CINDAS, 
zawartość bazy w postaci faktograficznych danych, sposoby 
wyszukiwania i zapamiętywania rezultatów wyszukiwania. W 
spotkaniu uczestniczyło ok. 20 osób. 

  (A.T.) 

 
 

Praktyka zawodowa 
 dniach 7 kwietnia - 8 maja 2008 r. Małgorzata 
Muszyńska-Małczak odbyła praktykę zawodową w 

Bibliotece Głównej Szkoły Głównej Handlowej, w Bibliotece 
Uniwersyteckiej w Warszawie oraz w Centralnej Bibliotece 
Rolniczej. Specyfikę pracy w tych bibliotekach poznawała w 
oddziałach związanych z udostępnianiem oraz gromadzeniem 
zbiorów a także w oddziale informacji naukowej. Czas ten 
pozwolił praktykantce na poczynienie wielu cennych obserwacji 
związanych z organizacją pracy w tych placówkach oraz 
nawiązanie interesujących znajomości, które mogą posłużyć w 
kontaktach zawodowych. 

 (M.M&M.) 
 
 

SZKOLENIA I WARSZTATY 
Fundusze Europejskie 
28 marca 2008 r. w Warszawie odbyło się szkolenie Możliwości 
finansowania kultury z Funduszy Europejskich w okresie 
2007-2013. Organizatorem szkolenia był Instytut Doradztwa 
Regionalnego i Europejskiego z Krakowa. Teoretyczny wykład 
o programach uzupełniła część praktyczna. Dotyczyła ona 
analizy problemu oraz formułowania celu, które to są głównymi 
elementami potrzebnymi do prawidłowego stworzenia wniosku 
o dofinansowanie zaplanowanych projektów. Bibliotekę Główną 
PW reprezentowała Teresa Gumołowska.  

(T.G.) 
Korekta wydawnicza 
W dniach 5-20 kwietnia 2008 r. w Szkole Poligraficznej w 
Warszawie odbył się kurs korekty wydawniczej organizowany 
przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, w którym 
uczestniczyła Dorota Przyłuska. Program zajęć obejmował 
wiele interesujących zagadnień. Były to m.in.: rola korekty w 
procesie wydawniczym, podstawowe wiadomości z zakresu 
edytorstwa, znaki korektorskie i rodzaje korekt. Uczestników 
kursu zaznajomiono również z fazami prac korektorskich oraz 
techniką prowadzenia korekty. Powszechne zainteresowanie 
wzbudziło zagadnienie poprawności językowej. Zajęcia 
odbywały się w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych. 

Okazało się, że żyjemy w nieświadomości powszechnie 
popełnianych błędów. Często spotykany jest błędny zapis lat np. 
lata 20-te XX w.; 30-tego maja,...itp. Prawidłowe formy to: lata 
dwudzieste XX w., 30 maja.  

Wskazano też na nieprawidłowe formy wypowiedzi np.:  
− Piotr ma potencjalne możliwości...- źle! (można mieć 

potencjał, mieć możliwości) 

− Ta osoba dysponuje autorytetem, ...ciosem - źle! 
(dysponujemy tylko rzeczami materialnymi) 

− Coś odgrywa ogromne znaczenie...- źle! (można mieć 
znaczenie, odgrywać rolę) 

− W ostatnim okresie czasu... - źle! (w ostatnim czasie, w 
ostatnim okresie) 

− Dalsza kontynuacja naszej współpracy... - pleonazm 
− Przychylna akceptacja.. - pleonazm 
− Fakt powrotu do kraju...  - pleonazm  

Zachęcano w związku z tym do częstego korzystania z 
różnego rodzaju słowników. 

Osoby zainteresowane poszerzaniem swojej wiedzy i 
umiejętności w tym zakresie więcej informacji mogą znaleźć na 
stronie internetowej PTWK: http://www.wydawca.com.pl/, na 
której przedstawiono szeroką i ciekawą ofertę kursów. 

Samo zainteresowanie językiem trzeba jednak uznać za 
element bardzo pięknej i szlachetnej, a przy tym dostarczającej 
wielu satysfakcji postawy życiowej. To ważne, żebyśmy mogli 
świadomie posługiwać się językiem sprawnym i poprawnym, 
żebyśmy mogli okazać także i w ten sposób, jak bardzo cenimy 
dobry kontakt z innymi, a również i wyrazić szacunek wobec 
tego wspaniałego utworu, jakim jest sam język. (prof. Jerzy 
Bralczyk). 

(D.P.) 
NUKAT 
W dniach 14-15 kwietnia 2008 r. w Centrum NUKAT odbyły 
się warsztaty dla informatyków bibliotek współtworzących 
katalog centralny NUKAT. Celem spotkania była wymiana 
doświadczeń między bibliotekami oraz zapoznanie 
informatyków z najnowszymi propozycjami usprawnień 
opracowanych przez Ośrodek Obsługi Informatycznej NUKAT.  

Warsztaty otworzyła Anna Hallay, kierownik Ośrodka 
Obsługi Informatycznej oraz menedżer bazy NUKAT, 
komunikatem na temat Współpraca z NUKAT (stan obecny i 
przyszłość). Kolejne wystąpienie należało do Bożeny 
Zawistowskiej, bibliotekarza systemowego NUKAT i dotyczyło 
tzw. rekordu uniwersalnego. W dalszej części warsztatów 
przedstawiano rozwiązania informatyczne ułatwiające 
współkatalogowanie i pobieranie danych z katalogu centralnego 
NUKAT. Swoimi doświadczeniami w tym zakresie podzieliła 
się m.in.: Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi, Biblioteka 
Publiczna m. st Warszawy, Biblioteka Uniwersytecka w 
Toruniu oraz Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  

Tematem drugiego dnia warsztatów były Lokalne 
inicjatywy: i porozumienia bibliotek współkatalogujących w 
katalogu centralnym NUKAT - przykłady rozwiązań. 
Zaprezentowane zostały następujące porozumienia bibliotek: 
KRAK 7, w skład którego wchodzi 7 bibliotek krakowskich, 
Wirtualny Katalog Lubelskich Bibliotek Naukowych, Łódzka 
Akademicka Sieć Bibliotek oraz Biblioteki Naukowe 
Trójmiasta. Spotkanie zakończyła prezentacja firmy Sun 
Microsystems Polska. W trakcie końcowej dyskusji padła 
propozycja wprowadzania opisu CIP do katalogu NUKAT w 
celu przyśpieszenia ukazywania się nowości w katalogu 
centralnym. Zaproponowano również zamieszczanie okładek 
książek przy opisach w katalogu centralnym. Podjęto też 
decyzję o stworzeniu forum dla informatyków na stronie 
NUKAT. Do cenniejszych inicjatyw zaliczyć należy również 
podjęcie prac razem z Centrum NUKAT nad ustaleniem 
wspólnych zasad indeksowania w celu stworzenia możliwości 

W
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wyszukiwania rozproszonego bibliotek „nukatowskich”. 
Spotkanie wykazało, że takie warsztaty tematyczne, jak do tej 
pory pierwsze dla informatyków, stanowią bardzo cenny 
materiał szkoleniowy dla bibliotek współtworzących katalog 
centralny NUKAT. W związku z tym postanowiono 
przynajmniej raz w roku zorganizować spotkanie dla 
informatyków, a na stronie domowej NUKAT zamieścić tzw. 
Komunikat inicjatyw bibliotecznych dostępny w zakładce 
Szkolenia. 

W warsztatach udział wzięły Maria Miller, Elżbieta 
Mroczek i Małgorzata Wornbard. 

  (M.W.) 
Dzień Informacyjny programu eContentplus 
Ruszył ostatni konkurs w ramach unijnego programu 
eContentplus, którego celem jest zwiększenie dostępności, 
użyteczności i wykorzystania zasobów cyfrowych w Europie. W 
ramach programu eContentplus zostaną dofinansowane 
najlepsze projekty z zakresu informacji geograficznych, treści 
edukacyjnych oraz bibliotek cyfrowych. Budżet konkursu 2008 
w programie eContentplus wynosi 42,5 mln Euro. Termin 
składania wniosków upływa 12 czerwca 2008 r., natomiast 18 
kwietnia 2008 r. MSWiA zorganizowało Krajowy Dzień 
Informacyjny eContentplus, podczas którego omówiono 
szczegóły składania wniosków.  

W drugiej części seminarium zostały przedstawione 
założenia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
2007-2013. PO IG ma na celu wspieranie szeroko rozumianej 
innowacyjności. Interwencja w ramach PO IG będzie 
obejmowała zarówno bezpośrednie wsparcie dla 
przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek 
naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi o wysokiej 
jakości, a także wsparcie systemowe zapewniające rozwój 
środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw. 
W ramach PO IG mogą być podejmowane działania, które w 
sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do 
powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. 
Wspierane będą projekty, które są innowacyjne co najmniej w 
skali kraju lub na poziomie międzynarodowym. Natomiast 
projekty, które są innowacyjne w skali regionu wspierane będą 
w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). 

W seminarium wzięły udział Maria Miller oraz Elżbieta 
Mroczek. 

  (elamr) 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
22 kwietnia 2008 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego zorganizowało spotkanie, na którym 
przedstawiono XI oś priorytetową Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Adresatami 
byli potencjalni beneficjenci działania 11.1 dotyczącego 
Ochrony i Zachowania Dziedzictwa Kulturowego o Znaczeniu 
Ponadregionalnym. Celem tego szkolenia było wskazanie 
właściwego działania w ramach przygotowywania wniosku o 
dofinansowanie projektu. Przedstawiono całą logistykę 
związaną z jego opracowaniem oraz omówiono najczęściej 
popełniane błędy. 

W szkoleniu uczestniczyły Beata Kaźmierczak i Hanna 
Zdunek 

  (H.Z.) 
Czasopisma elektroniczne 

W dniach 25-28 maja 2008 r. odbył się zorganizowany przez 
Bibliotekę Główną i Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej 
Politechniki Wrocławskiej kurs dotyczący zagadnień 
związanych z czasopismami elektronicznymi. Program kursu 
objął tematykę dotyczącą możliwości dostępu do czasopism 
elektronicznych, konsorcjów czasopism elektronicznych 
(korzyści, umowy licencyjne, prawo autorskie) i Open Access. 
Zostały również omówione nowe technologie wspomagające 
zarządzanie i dostęp do czasopism elektronicznych - serwery 
linkujące, zdalny dostęp (OneLog), listy A-Z, 
multiwyszukiwarki. Część praktyczna kursu wypełniona została 
ćwiczeniami w wyszukiwaniu czasopism i artykułów w 
przykładowych serwisach. W szkoleniu uczestniczyły Barbara 
Syrek i Agnieszka Celej. 

(A.C.) 
Windows Serwer 2003 
W dniach 26-30 maja 2008 r. odbyło się szkolenie Managing 
and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 
Environment. Celem szkolenia było poznanie podstawowych 
zagadnień z zakresu administrowania zasobami w środowisku 
Microsoft Windows Server 2003, zdobycie umiejętności 
niezbędnych do zarządzania użytkownikami, grupami i 
zasobami, zapoznanie z konfiguracją i utrzymaniem usług 
drukowania, zdobycie umiejętności pozwalających na 
wykorzystanie scentralizowanego modelu zarządzania 
środowiskiem sieciowym w domenie Windows Server 2003, 
zapoznanie z metodami pozwalającymi na biegłe zarządzanie i 
monitorowanie sprzętowymi komponentami systemu, poznanie 
oprogramowania służącego do sieciowego zarządzania 
poprawkami oprogramowania. 
Program szkolenia obejmował: 
− logowanie do Windows Server 2003 
− wykorzystanie funkcji Run as w trybie graficznym i w 

trybie tekstowym 
− instalacja i konfiguracja narzędzi administracyjnych 
− tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników 
− tworzenie i zarządzanie kontami komputerów 
− wykorzystanie wzorców do tworzenia kont użytkowników 
− wyszukiwanie obiektów w usłudze katalogowej Active 

Directory 
− tworzenie i zarządzanie grupami 
− strategie stosowania grup 
− zastosowanie grup domyślnych 
− zarządzanie dostępem do zasobów sieciowych 
− zarządzanie dostępem do plików i katalogów w systemie 

plików NTFS 
− wyznaczanie uprawnień efektywnych 
− zarządzanie dostępem do zasobów sieciowych w trybie 

offline 
− delegowanie i modyfikowanie uprawnień do obiektów 

Active Directory 
− zastosowanie i implementacja polis grupowych w domenie 
− zarządzanie wdrażaniem polis grupowych 
− konfiguracja ustawień polis grupowych 
− przypisywanie skryptów logowania za pomocą polis 

grupowych 
− ograniczanie członkostwa grup za pomocą polis grupowych 
− konfiguracja przekierowania folderów 
− określanie zastosowanych polis grupowych 
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− wykorzystanie szablonów administracyjnych do 
zabezpieczania komputerów 

− konfiguracja audytu systemu plików NTFS 
− zarządzanie zdarzeniami zabezpieczeń 
− konfiguracja i zarządzanie pulpitem zdalnym 
− przygotowanie i zarządzanie wydajnością serwera w czasie 

rzeczywistym i w trybie rejestrowania 
− zarządzanie kompresją danych 
− konfiguracja szyfrowania plików 
− implementacja ograniczeń wykorzystania wolnego miejsca 

na dyskach 
− tworzenie kopii zapasowych 
− odtwarzanie danych z kopii zapasowych 
− planowanie zadań związanych z zabezpieczaniem danych 
− instalacja, konfiguracja i zarządzanie oprogramowaniem 

Windows 
− server Update Services 
− -wprowadzenie do zagadnień związanych z podnoszeniem 

bezpieczeństwa sieci opartych na środowisku Windows 
Server 2003 

− zastosowanie narzędzia Microsoft Baseline Security 
Analyzer. 

Windows Serwer 2003 jest stosowany w naszej bibliotece od 
pewnego czasu jako centralny system monitorowania i 
raportowania oraz zdalnej obsługi klientów. Organizuje 
komputery w sieci LAN. Ujednolica sposoby logowania. 
Planujemy z jego pomocą stworzyć również serwer plików 
dostępnych na zasadzie uprawnień (jak np. obecnie Kadry). 

Uczestnikiem szkolenia był Marcin Kalbarczyk. 
 (MarK) 

 
 

KONFERENCJE 
Learning, Innovation and the Use of Information 
W dniach 1-2 kwietnia 2008 r. odbyła się w Aalborg (Dania) 
konferencja Learning, Innovation and the Use of Information, 
zorganizowana przez Bibliotekę Uniwersytecką w Aalborg. W 
konferencji udział wzięło około stu osób, głównie z krajów 
skandynawskich, w niewielkim stopniu z pozostałych krajów 
europejskich oraz Stanów Zjednoczonych. Wśród uczestników 
przeważali bibliotekarze reprezentujący biblioteki akademickie, 
a także nauczyciele akademiccy. Podczas dwudniowych obrad 
poruszono wiele ciekawych kwestii m.in.: potrzebę 
permanentnej edukacji, potrzebę rozwijania nowych teorii i 
metod w procesach nauczania i uczenia się, szybsze i łatwiejsze 
tworzenie nowych produktów, wzrost zdolności do tworzenia 
innowacyjności, większe zaangażowanie w procesy 
innowacyjności w pracy nauczycieli i bibliotekarzy na 
wszystkich poziomach edukacji, przystosowanie programów 
nauczania do nowych potrzeb, rolę i znaczenie „Information 
Literacy”. 

Konferencja była też okazją do dyskusji na temat roli 
biblioteki uczelnianej jako integralnej części uczelni, gdzie 
dzięki bliskiej współpracy kadry nauczającej z biblioteką, 
szkolenia biblioteczne realizowane wspólnie przez bibliotekarzy 
i kadrę dydaktyczną stały się częścią programu nauczania. 
Materiały konferencyjne dostępne są pod adresami: 

http://www.learningobjectsweb.dk/uk/Programme.html 
http://www.learningobjectsweb.dk/uk/Posters.html 
http://www.ub.ntnu.no/viko/en/start.php 
http://flow.aau.dk/flow/ 
http://www.sokogskriv.no/english/index.html 

W konferencji uczestniczyła Anna Tonakiewicz. 
  (A.T.) 

Psychologia w bibliotece 
4 kwietnia 2008 r. miała miejsce druga część konferencji 
naukowej Psychologia w bibliotece organizowanej w ramach 
XIV Forum Bibliotekarzy Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych 
Stowarzyszenia Bibliotek Polskich przez Bibliotekę Wyższej 
Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w 
Chorzowie.  

Tematem konferencji były psychologiczne aspekty pracy 
w bibliotece. Radosław Miler w wykładzie Biblioteka 
zorientowana na użytkownika. Wybrane aspekty komunikowania 
przybliżył teorię komunikowania społecznego i 
interpersonalnego, skupiając się głównie na zagadnieniach 
komunikacji werbalnej, a Bożena Jaskowska przedstawiła 
zasady komunikacji pozawerbalnej - Mowa ciała dla 
bibliotekarzy. Renata Augustyn wygłosiła wykład Między 
wizerunkiem a stereotypem poświęcony stereotypom postaci 
bibliotekarza i zagadnieniom tworzenia wizerunku 
bibliotekarzy. Na zakończenie Stefan Kubów opowiedział o 
Znaczeniu poznawania i kształtowania osobowości w sprawnym 
zarządzaniu kadrami w bibliotece. W spotkaniu uczestniczyli: 
Katarzyna Muszyńska i Leszek Machaj. 

  (L.M.) 
INFOBROKER 
23 kwietnia 2008 r. odbyło się w Warszawie IV seminarium z 
cyklu INFOBROKER Informacja strategicznym zasobem – 
pozyskiwanie, analiza i wykorzystanie zorganizowane przez 
Centrum Promocji Informatyki. Tematyka spotkania dotyczyła 
m.in. profesjonalnych zasobów informacyjnych dostępnych 
online, sposobów pozyskiwania i oceny wiarygodności 
informacji w świecie marketingu i reklamy, ochrony danych 
osobowych w procesie przetwarzania informacji, wywiadu 
gospodarczego, metod zbierania i analizowania informacji, 
nowoczesnego monitoringu mediów, problemów praktycznego 
wyszukiwania informacji prawnej i prawniczej, elektronicznego 
archiwum danych skutecznego archiwizowania i zabezpieczania 
zdobytych informacji. Materiały z seminarium zostały 
przekazane do Oddziału Gromadzenia BG PW. W seminarium 
uczestniczyła Barbara Syrek. 

(B.S) 

Przestrzeń informacyjna książki 
W dniach 12-14 maja 2008 r. w Łodzi odbyła się konferencja 
naukowa zorganizowana przez Katedrę Bibliotekoznawstwa i 
Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego zatytułowana 
Przestrzeń informacyjna książki. Zakres tematyczny 
konferencji objął następujące bloki tematyczne: ewolucja 
przestrzeni informacyjnej książki, dawne i współczesne 
przejawy obecności tekstu książki i informacji o książce, jej 
treści i autorze (w bibliografiach, prasie, katalogach, recenzjach, 
bibliotekach cyfrowych), zagospodarowanie przestrzeni 
informacyjnej książki przez instytucje rządowe, w tym 
instytucje kultury, przedsięwzięcia fundacyjne, społeczne, 
prywatne.  

http://www.learningobjectsweb.dk/uk/Programme.html
http://www.learningobjectsweb.dk/uk/Posters.html
http://www.ub.ntnu.no/viko/en/start.php
http://flow.aau.dk/flow/
http://www.sokogskriv.no/english/index.html
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Pojęcie przestrzeni łączymy z obszarem, który człowiek 
pragnie rozpoznać, zbadać i zagospodarować. Określone 
miejsce zajmuje w tej przestrzeni książka oraz inne rodzaje 
dokumentów wytwarzanych i towarzyszących ludziom. Wokół 
książki, w szerokim znaczeniu tego słowa, pojawiły się pewne 
działania, które wypełniły zajmowaną przez nią przestrzeń 
informacjami różnego rodzaju. Konferencja była próbą dyskusji 
nad źródłami informacji o książce wykonanymi i realizowanymi 
przez biblioteki, wydawnictwa, księgarnie, antykwariaty oraz 
przez instytucje rządowe, pozarządowe i publiczne.  

W konferencji wzięły udział Izabella Rokita, Jadwiga 
Szczypkowska, Teresa Styczek oraz Alicja Portacha, która 
wygłosiła referat Wybrane aspekty użytkowania książki 
elektronicznej na przykładzie kolekcji dostępnej w Bibliotece 
Głównej Politechniki Warszawskiej. 

  (I.R.) 
POLBIT 
W dniach 13-14 maja 2008 r. odbyło się kolejne spotkanie 
grupy bibliotek uczelni technicznych POLBIT. Gospodarzem 
seminarium była Biblioteka Główna Politechniki Białostockiej, 
zaś tematem przewodnim spotkania – opracowanie 
przedmiotowe dokumentów. Uczestnicy podzielili się swymi 
doświadczeniami, związanymi z opracowaniem formalnym i 
rzeczowym zbiorów w swoich bibliotekach. W drugim dniu 
spotkania Oddział Opracowania Książek i Zbiorów Specjalnych 
BG PW zaprezentował elektroniczne zasoby edukacyjne na 
poziomie opracowania zbiorów i ich prezentacji w katalogu 
centralnym biblioteki. Główny nacisk został położony na 
prezentację podręczników przejętych przez BG z Ośrodka 
Kształcenia na Odległość (OKNO). 

Na zakończenie obrad uczestnicy spotkania poparli 
wniosek o rozpoczęcie działań zmierzających do stosowania 
ujednoliconych rozwiązań w zakresie opracowania rzeczowego 
i rozpoczęcia bliższej współpracy w tym zakresie. W spotkaniu 
wzięły udział Dyrektor Jolanta Stępniak, Danuta Łomża, 
Małgorzata Szymańska i Violetta Frankowska, która 
przedstawiła referat Opracowanie rzeczowe elektronicznych 
zasobów edukacyjnych w Bibliotece Głównej Politechniki 
Warszawskiej. 

(VF.) 

Biblioteki 2.0 
15 maja 2008 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Katowicach 
odbyła się konferencja Biblioteka 2.0 - zasoby cyfrowe w 
nauce, kulturze i administracji. Tematem wiodącym obrad był 
problem digitalizacji zbiorów i prawa autorskiego. Główna 
prezentacja dotyczyła stosowania wolnych licencji - Projekt 
Creative Commons Polska. Celem projektu jest stworzenie 
alternatywy dla istniejącego systemu prawa autorskiego, który 
ogranicza możliwość tworzenia i korzystania z dóbr kultury. 
Creative Commons oferuje twórcom licencje, które pozwalają 
im zachować własne prawa i jednocześnie dzielić się swoją 
twórczością z innymi. Licencje Creative Commons działają na 
zasadzie pewne prawa zastrzeżone - granice dozwolonego 
użytku są szersze i wyraźniejsze niż te wytyczne na zasadzie 
wszelkie prawa zastrzeżone. Licencje CC zostały opracowane z 
myślą o wszelkiego rodzaju materiałach: stronach 
internetowych, muzyce, zdjęciach, filmach, literaturze czy 
materiałach edukacyjnych i artykułach naukowych - przede 
wszystkim tych rozpowszechnianych przez Internet.  

Pozostałe prezentacje rozwinęły problem tworzenia 
bibliotek cyfrowych. Henryk Hollender zapoznał uczestników 
ze strategią bibliotek cyfrowych z uwzględnieniem zasad 
współpracy przy ich tworzeniu. Omówił także najważniejsze 
cele i przeszkody w digitalizacji zbiorów Do celów zaliczył 
problematykę archiwizacji, ochronę oryginału, przeglądania i 
udostępniania, ewidencji zasobu. Przeszkodami okazują się: 
regionalizacja, brak specjalizacji zbiorów, nieuporządkowana 
struktura wewnętrzna, brak wytycznych krajowych co do 
jednoznacznego nazewnictwa, brak wizji prawa autorskich. 
Maria Śliwińska przedstawiła problem digitalizacji w 
programach unijnych. Słuchacze dowiedzieli się w jaki sposób 
Unia Europejska prowadzi działania harmonizacyjne z zakresu 
digitalizacji zasobów kulturowych i naukowych oraz w jaki 
sposób koordynuje programy narodowe w tym zakresie. 
Grzegorz Gmiterek oraz Adam Durczok swoim wystąpieniem 
starali się uświadomić słuchaczom Czego potrzebują 
Bibliotekarze 2.0 a co mogą dać im informatycy. Bibliotekarz 
2.0 powinien współorganizować i udostępniać zbiory, a 
użytkownik być jednocześnie twórcą i odbiorcą. Ostatnia 
prezentacja wygłoszona przez pracowników Biblioteki Śląskiej 
zaznajomiła nas z problemem digitalizacji w ich jednostce.  

Konferencja przybliżyła uczestnikom niezwykle ważny 
obecnie problem digitalizacji zbiorów w świetle 
obowiązującego w Polsce prawa autorskiego. W konferencji 
uczestniczyli Maria Miller, Elżbieta Mroczek, Jadwiga 
Siemiątkowska i Agnieszka Kowalczyk. 

  (A.K.) 

ODWIEDZILI  NAS 
• przedstawiciele OVID w celu przedyskutowania oferty 

dostępnych baz danych i systemów wspomagających dostęp 
do baz 

• przedstawiciele IPS-EBSO oraz Springer w celu omówienia 
warunków tworzenia konsorcjum dla zakupu książek 
elektronicznych tego wydawcy 

• firma COGITO oraz Zespół ds. środków unijnych 
dyskutował nt. możliwości aplikowania o dotacje na: 
konserwacje i ochronę NZB, opracowanie programu szkoleń 
bibliotecznych dla młodzieży licealnej, utworzenia 
Regionalnego Centrum Informacji Technicznej lub Ośrodka 
Informacji Europejskiej w zakresie Technikipracownicy 
bibliotek Ministerstwa Obrony Narodowej – w celu 
zapoznania się z funkcjonalnością systemu Aleph 

• pracownicy bibliotek Ministerstwa Obrony Narodowej – w 
celu zapoznania się z funkcjonalnością systemu Aleph 
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Z głębokim żalem zawiadamiamy 

że w dniu 11 czerwca 2008 zmarła nasza Koleżanka, 
wieloletni pracownik Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej 

 

ŚP 

Hanna Srebnik 
lat 53 

 
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 

w dniu 18 czerwca 2008 roku o godz. 14.15 
na Wólce Węglowej w kościele pw. św. Ignacego 

 
Zawsze pozostanie w naszej pamięci 

jako uczynna Koleżanka i dobry Człowiek 
 

Dyrekcja, koleżanki i koledzy z Biblioteki Głównej 
oraz sieci bibliotek Politechniki Warszawskiej 

 

 
Z głębokim żalem zawiadamiamy 

w dniu 22 czerwca 2008 roku zmarł nasz dobry Kolega, 
wieloletni pracownik Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej 

 

ŚP 

Zbigniew Lewandowski 
lat 56 

 
Był nieprzeciętnym Człowiekiem — Przyjacielem Ludzi   

Nie ma go już wśród nas.   
Pozostanie w naszej pamięci na zawsze 

 
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 26 czerwca 2008 roku o godz. 11  

w Kościele św. Karol Boromeusza na Starych Powązkach 
 
 

 Dyrekcja, koleżanki i koledzy z Biblioteki Głównej 
oraz sieci bibliotek Politechniki Warszawskiej 
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