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Odznaczenia, nagrody 

 
 

Z satysfakcją powiadamiam że, jak wynika z informacji 
Biura Rektora wszystkie odznaczenia, o które dyrekcja 
wystąpiła dla pracowników Biblioteki Głównej za rok 
2001 zostały przyznane. Są to : 
Srebrny Krzyż Zasługi – dla mgr Alicji Cisak 
Brązowy Krzyż Zasługi- dla 
  Barbary Dudek 
  mgr Elżbiety Mroczek 
  mgr Alicji Portacha 
  Andrzeja Sunderlanda 
 
Za rok 2001 JM Rektor Woźnicki przyznał na wniosek 
dyrekcji nagrodę zespołową za wdrażanie 
informatyzacji w Bibliotece Głównej następującym 
osobom: 
- dr inż. Grzegorzowi Płoszajskiemu 
- mgr Grażynie Kiwała 
- mgr Agacie Wietecha 
- Agacie Komście 
- mgr Agnieszce Smoderek 
- mgr Pawłowi Szymańskiemu 
- mgr Jackowi Trojanowskiemu 
- mgr Małgorzacie Wornbard 
oraz nagrodę indywidualną dyrektor Elżbiecie 
Dudzińskiej. 
 
Prorektor Kurnik przyznał nagrody indywidualne 
z funduszu 1% 
- Ewie Araszkiewicz 
- Katarzynie Araszkiewicz 
- Elżbiecie Cichockiej 
- Alicji Cisak 
- BarbarzeDdudek 
- Violettcie Frankowskiej 
- Sławomirowi Kamińskiemu 
- Gabrierze Kanclerz 
- Grażynie Komorowskiej 
- Władysławie Mirowskiej 
- Elżbiecie Owczarczyk 
- Janinie Pelc 
- Sławomirowi Połotnickiemu 
- Alicji Portacha 
- Marioli Rymuzie 

- Teresie Sawickiej 
- Dorocie Wasiak 
- Hannie Zdunek 
- Iwonie Zgrzembskiej 
- Joannie Żochowskiej 
 
Dyrekcja Biblioteki Głównej dziękuje wszystkim 
nagrodzonym za wyróżnianie się w pracy i inicjatywę. 
.Jednocześnie dziękuję również tym pracownikom, którzy 
pracują z zaangażowaniem i odpowiedzialnością ale ze 
względu na ograniczone fundusze nie otrzymali nagród. 

(E.D.) 

Spotkanie z JM Rektorem PW 
 dniu 26.08 Rektor-elekt prof. dr hab. Stanisław 
Mańkowski wizytował Bibliotekę Główną. Po 
przestawieniu przez dyrektorów Elżbietę 

Dudzińską i Grzegorza Płoszajskiego najważniejszych 
kierunków działalności i problemów, zapoznał się z 
warunkami, jakie zapewnia użytkownikom Biblioteka 
Główna oraz zaznaczając, że jest to pierwsze spotkanie, 
zwrócił uwagę na konieczność rozważenia dalszej 
reformy działalności biblioteczno-informacyjnej. 

(E.D.) 

Spotkanie środowiskowe 

bibliotekarzy 
 dn.26.08. na zaproszenie dyrekcji Biblioteki 
Głównej spotkali się bibliotekarze bibliotek 
naukowych środowiska warszawskiego w celu 

uzgodnienia zasad współpracy w zakresie prenumeraty 
czasopism zagranicznych na r.2003. 

(E.D.) 

Spotkanie z Prezesem UZP 
18.09. odbyło się ogólnopolskie spotkanie bibliotekarzy 
z Prezesem UZP, zorganizowane z inicjatywy Polskiej 
Izby Książki przez Bibliotekę Główną PW i Radę 
Wykonawczą Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół 
Wyższych. W spotkaniu wzięło udział ok. 150 osób.  

W

W
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W czasie spotkania zwrócono uwagę na następujące 
tematy: 
1. Interpretacja przepisów zależy od zamawiającego 

(celem ustawy jest: gospodarność, oszczędność, 
dyscyplina finansowa, zapobieganie korupcji) 

2. Ustawa wiąże się z innymi przepisami prawnymi np. 
ustawą o finansach 

3. Pytanie: czy wprowadzać kolejną nowelizację 
niektórych przepisów ustawy o zamówieniach 
publicznych, czy przygotować projekt nowej 
ustawy? 

4. Wewnętrzne zarządzenia regulują (utrudniają) 
realizację ustawy; też nad interpretacja przepisów 
przez kontrolerów NIK 

5. Szkolenia prowadzone niejednokrotnie przez firmy 
nieprofesjonalne 

 
Co  zrobić ! (Propozycja Prezesa Czajkowskiego) 
1. Zaproponować bardzo szybko (może do końca 

listopada) małą nowelizację a nowy tekst ustawy 
ewentualnie do połowy przyszłego roku. 

2. Podnieść próg ceny (z 3000 Euro), od której musi 
przeprowadzać się przetargi. 

3. Zmiana art. 3a (polska klasyfikacja nie ma 
przełożenia na materiały biblioteczne) 

4. Przygotować wzorce dokumentacji i programów 
obowiązujących przy przetargach 

5. Przygotować podręczniki – programy – szkolenia. 
Środki na ten cel można otrzymać z Banku 
Światowego albo Fundacji Phare 

6. Dążyć do zwiększenia obsady personalnej, 
zatrudnionej przy doradztwie w UZP 

7. Przygotowywane projekty dokumentów będą 
konsultowane ze środowiskiem. 

(E.D.) 

Konferencja w BG 
 dniach 23-24.09.br. odbyła się zorganizowana 
przez Bibliotekę Główna konferencja pt.: 
„Współpraca bibliotek naukowych w zakresie 

obsługi użytkowników”. Chęć uczestnictwa zgłosiły 
osoby z około 100 instytucji: bibliotek szkół wyższych 
państwowych i prywatnych, bibliotek naukowych, 
publicznych, sieci PAN itp.  

Udział w konferencji wzięło również ok. 100 
zaproszonych gości, np. władze naszej Uczelni, 
przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej 
i Sportu, Ministerstwa Kultury, pracownicy naukowi PW, 
członkowie Rady Bibliotecznej i in.  

Otwarcia konferencji dokonał JM Rektor 
Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. Stanisław 
Mańkowski. 

Wszelkie informacje o konferencji łącznie ze 
zdjęciami można znaleźć na stronie: 

 http://www.bg.pw.edu.pl/konferencja. 
Pełne materiały zostały opublikowane w EBIBie, 

Uzupełnione są tam o teksty referatów oraz prezentacje 
towarzyszące wystąpieniom na konferencji: 

http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/pw/index.html  
(grkiw) 

Prace wewnętrzne w okresie 

wakacji w Oddziale 

Magazynów  i Udostępniania 
W czasie wakacji Biblioteka Główna nie przerywała 
działalności. Oprócz obsługi użytkowników 
przeprowadzono szereg prac wewnętrznych: 
W Wypożyczalni Studenckiej 
- przesunięto księgozbiór w Magazynie Studenckim 
- uporządkowano Wypożyczalnię Studencką-Wolny 

Dostęp gdzie dokonano: 
o selekcji i przeniesienia do magazynu studenckiego 

egzemplarzy mało wypożyczanych 
o uporządkowania ustawienia zbiorów 
o przeglądu i uzupełnienia oznaczeń działowych, 

sygnatur, kodów kreskowych 
W Czytelni Ogólnej dokonano: 
- przeglądu całego księgozbioru pod względem 

czytelności oznaczeń działowych, sygnatur, kodów 
kreskowych 

- selekcji w księgozbiorze, dostawienia regałów 
i przesunięcia całego księgozbioru 

- prawidłowego ustawienia księgozbioru 
- skontrum 
Na Antresoli (w Magazynie z wolnym dostępem) 
dokonano: 
- przeglądu całego księgozbioru pod względem 

czytelności oznaczeń działowych, sygnatur, kodów 
kreskowych 

- uporządkowanie ustawienia księgozbioru 
Magazyn Podstawowy zajął się  
- zabezpieczeniem technicznym i ustawieniem 

przejmowanych czasopism 
- uporządkowaniem przejmowanych depozytów 

(A.P.) 

W

http://www.bg.pw.edu.pl/konferencja
http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/pw/index.html
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Październik w Oddziale 

Magazynów i Udostępniania 
d początku września trwały prace mające na celu 
usprawnienie organizacji pracy w Oddziale w 
nowym roku akademickim. Problemowi temu było 

poświęcone spotkanie pracowników Oddziału 
z dyrektorem Biblioteki Głównej mgr Elżbietą 
Dudzińską. Postanowiono przeorganizować zapisy do 
Biblioteki Głównej, przede wszystkim dokonano 
wcześniejszej rejestracji studentów pierwszego roku z 
Wydziałów: Inżynierii Produkcji, Inżynierii 
Materiałowej, Mechatroniki, Samochodów i Maszyn 
Roboczych oraz Inżynierii Lądowej. Założono, że 
studenci tych wydziałów będą odbierać karty biblioteczne 
w Filii przy ul. Narbutta i w Bibliotece Wydziałowej 
Inżynierii Lądowej. Kolejnym krokiem było 
zorganizowanie oddzielnego pomieszczenia w którym 
obsługiwano tylko czytelników zapisujących się do 
Biblioteki. Zapisy studentów w dniach 2-21.10.2002 
obsługiwali bibliotekarze na trzech stanowiskach od 
godziny 9.00 do 17.00. 

Założono również, że Wypożyczalnia Studencka 
będzie wspomagana przez pracowników innych 
Oddziałów Biblioteki, oraz praktykantów. 

Wprowadzone zmiany z pewnością doprowadziły do 
sprawniejszej obsługi użytkowników Biblioteki, 
zmniejszyły czas oczekiwania na zapis oraz na 
zamówioną książkę. 

Wszystkim Państwu, którzy zechcieli wspomagać 
Oddział Magazynów i Udostępniania Zbiorów w okresie 
października bardzo serdecznie DZIĘKUJĘ. 

(A.P.) 

Inauguracja roku 

akademickiego 
yrekcja Biblioteki Głównej została zaproszona 
i wzięła udział w inauguracji Roku Akademickiego 
na wydziałach: 

- Inżynierii Środowiska 
- Mechatroniki 
- Szkoły Biznesu 
- Szkole Nauk Technicznych i Społecznych PW 

w Płocku 
Panu Prorektorowi z Szkoły Nauk Technicznych 
i Społecznych w Płocku oraz panom dziekanom 
wymienionych wydziałów serdecznie dziękuję i wyrażam 
gotowość współpracy. 

(E.D.) 

Zebranie pracowników 
W dniu 26.09. odbyło się zebranie pracowników 
Biblioteki Głównej (połączone z wyborami do Rady 
Bibliotecznej). 

W czasie zebrania dyrekcja przedstawiła kierunki 
działań, na które w bieżącym roku akademickim zamierza 
zwrócić uwagę: 
- usprawnienie usług biblioteczno-informacyjnych 

a przede wszystkim usprawnienie zapisów studentów 
I roku 

- przyśpieszenie cyklu dostarczenia książek od 
zamówienia do udostępnienia użytkownikom. 

- intensyfikacja współpracy Biblioteki Głównej 
z bibliotekami systemu przy gromadzeniu zbiorów, w 
celu ustalenia zasad współpracy w systemie, 
ograniczonych środków finansowych i wzrostu cen 
wydawnictw oraz zwiększającej się liczby 
użytkowników. 

- rozszerzenie szkolenia z zakresu usług biblioteczno-
informacyjnych na zajęcia warsztatowe 
z dyplomantami. 

- popieranie i pomoc działań, mających na celu 
wdrażanie zintegrowanego systemu komputerowego 
Aleph, stosowanego w Bibliotece Głównej, Filii 
Biblioteki Głównej - Biblioteki Wydziałowej Chemii, 
Filii Biblioteki Głównej przy ul. Narbutta oraz 
w bibliotekach wydziałowych Inżynierii Materiałowej 
i Inżynierii Lądowej (rozpoczęto wdrażanie 
w Bibliotece Wydziałowej Inżynierii Środowiska) 

Praca na Politechnice Warszawskiej, największej 
uczelni technicznej kraju obliguje nas do utrzymywania 
działalności biblioteczno-informacyjnej na wysokim 
poziomie, stwarzającym wzór dla innych bibliotek w 
kraju. Realizację zadań dyrekcja Biblioteki Głównej 
przewiduje poprzez zintensyfikowanie współpracy z 
Władzami Wydziałów. W celu zwiększenia współpracy 
z bibliotekarzami systemu bibliotecznego dyrekcja 
mianowała pełnomocnika dyrekcji mgr Elżbietę 
Mroczek. Dyrektor Elżbieta Dudzińska apelowała do 
bibliotekarzy, zwłaszcza młodszych pracowników, o stałe 
podnoszenie kwalifikacji, śledzenie wydawnictw oraz 
informacji elektronicznych (np. listy EBIB) 
i wykazywanie inicjatywy przy modernizacji działalności 
biblioteczno-informacyjnej.  

(E.D.) 

Wybory do Rady Bibliotecznej 
W dniu 26 września 2002r. odbyło się zebranie wyborcze 
przedstawicieli pracowników systemu biblioteczno-
informacyjnego, którzy w głosowaniu tajnym wybrali 
członków Rady Bibliotecznej z tej grupy pracowników.  

O

D
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W skład Rady weszły następujące osoby: 
1. Anna Kaczyńska 
2. Grażyna Kiwała 
3. Zbigniew Lewandowski 
4. Halina Lisicka 
5. Danuta Łomża 
6. Teresa Miąsek 
7. Maria Pierewoj 
8. Sławomir Połotnicki 
9. Teresa Sawicka 
10. Bogumiła Sołowiej 
11. Jadwiga Szczypkowska 
12. Anna Tonakiewicz  
Zgodnie ze Statutem Politechniki Warszawskiej Rada 
Biblioteczna jest organem opiniodawczym Rektora. 
W skład jej wchodzą:  
a) przedstawiciele nauczycieli akademickich wybrani 
przez rady wydziałów, po jednym z każdego wydziału,  
b) przedstawiciele pracowników systemu biblioteczno-
informacyjnego wybrani przez ogólne zebranie tych 
pracowników, w liczbie równej 2/3 liczby przedstawicieli 
nauczycieli akademickich,    
c) przedstawiciel samorządu studentów delegowany 
przez uczelniany organ samorządu studentów,  
d) dyrektor Biblioteki Głównej 
Kadencja członków Rady trwa trzy lata i zaczyna się oraz 
kończy wraz z kadencją organów Uczelni z wyjątkiem 
przedstawicieli samorządu, których kadencja trwa jeden 
rok. 

(I.F.) 

Szkolenia studentów I roku 
ozpoczęły się zajęcia z „przysposobienia 
bibliotecznego i wprowadzenia do informacji 
naukowej”, które są prowadzone przez pracowników 

Ośrodka Informacji Naukowej. W tym roku akademickim 
Biblioteka Główna otrzymała więcej zgłoszeń, co jak się 
wydaje związane jest z rozbudową systemu 
bibliotecznego ALEPH na Politechnice Warszawskiej. 
Oceniam, że w tym roku bibliotekarze z OIN przeszkolą 
nieco ponad 100 grup dziekańskich. 

Organizację zajęć prowadzi mgr Alicja Portacha. 
Tel.: 660-7401, e-mail: wypnauk@bg.pw.edu.pl. 

(A.P.) 

Odwiedzili Bibliotekę Główną 
• 13 VI Panie Dyrektor mgr Katarzyna Nabiałek 
i kierownik Udostępniania Zbiorów mgr Janina 
Fiflipecka, z Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Częstochowie. Panie interesował nasz 
system zabezpieczenia księgozbioru przed kradzieżą jak 

również system monitoringu oraz regały kompaktowe w 
magazynach podstawowych. 
• 5 VII - kierowniczka Oddziału Informacji Naukowej 
Biblioteki Akademii Medycznej w Białymstoku mgr 
Danuta Dąbrowska–Charytoniuk. Interesowała się 
wyposażeniem Biblioteki Głównej, działaniem systemu 
zabezpieczenia księgozbioru przed kradzieżą oraz 
samoobsługowymi kserografami dostępnymi dla naszych 
użytkowników. 
• 18 IX - mgr Regina Rohleder – zastępca Dyrektora 
Administracyjnego Biblioteki Głównej Politechniki 
Wrocławskiej. 
• 7 X - studenci szkól technicznych w Belgii. Grupa 
licząca około 40 osób zapoznała się z zintegrowanym 
systemem bibliotecznym ALEPH, warunkami 
udostępniania zbiorów oraz bazami danych jakimi 
dysponuje Biblioteka Główna. Studenci byli gośćmi 
Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. 

(J.Z.) 

Święto Zmarłych 
JM Rektor zaprasza do wzięcia udziału w centralnych 
obchodach z udziałem władz Uczelni, które odbędą się 
w dniach 31.10.br. Początek uroczystości przewiduje się 
na godz. 9.15. Szczegółowy program przedstawiony jest 
w ogłoszeniach Biura Rektora. 

Jednocześnie dyrekcja Biblioteki Głównej 
przypomina, że zgodnie z programem ok. godz. 12.40 
nastąpi złożenie wiązanki w Czytelni Ogólnej przy 
tablicy poświęconej Pani Grażynie Lipińskiej. 

 
 
 związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych 
podajemy listę zmarłych Koleżanek i Kolegów, 
których dane dotyczące miejsca wiecznego 

spoczynku były możliwe do ustalenia. Prosimy uprzejmie 
o uczczenie ich pamięci i w miarę możliwości 
odwiedzenie grobów: 
- Adamczyk Bożena – Cmentarz Powązkowski, grób 

Raciborskich 241 za IV Bramą 
- Bełza Zofia – Cmentarz Komunalny Powązki 
- Bijata Tadeusz – Cmentarz Komunalny Północny 

(Wólka Węglowa) 
- Dobrowolska Sabina – Cmentarz Komunalny 

Powązki, A-31, tuje 8 
- Duszczyk Krystyna – ? 
- Ebert Maria – Cmentarz Powązkowski, 21/22, rząd 

II, grób L.Woźnickiego 
- Gniazdowski Stefan – Cmentarz Powązkowski, 257c, 

rząd 4 miejsce 20 
- Grabowska Iwona – Kobyłka, Cmentarz stary 
- Kluczna Barbara – Cmentarz Bródnowski  
- Koniak Andrzej – Cmentarz Bródnowski, 39g, rząd 4 

R W
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- Krasiewicz Bolesław – Cmentarz w Rembertowie  
- Krasnodębska Zofia – Cmentarz Powązkowski 248, 

rząd I, grób Dembińskich 
- Lipińska Grażyna – Cmentarz przy Kościele 

Św.Katarzyny na Stegnach 
- Mandecka Janina – Cmentarz Pruszkowski, 284.II, 

grób rodziny Kraus 
- Martula Marta – Cmentarz Komunalny Północny, 

(Wólka Węglowa) T.XXII-18-6-9 
- Miller Jan Oskar – Cmentarz Bródnowski 
- Rączka Zofia – Cmentarz Parafialny w Pomiechówku 
- Roguska Lidia – Cmentarz Komunalny Północny 

(Wólka Węglowa), W12V 
- Rodowicz Zofia – Cmentarz Powązkowski, 221, grób 

prof. Kazimierza Rodowicza 
- Rudzińska Zofia – Cmentarz Bródnowski, Al. 54 
- Sułowska Krystyna – ?  
- Świniarek Helena – Cmentarz Bródnowski, Al. 11 
- Węgrzyn Helena – Cmentarz Bródnowski  
- Zgrzembski Adam – Cmentarz Komunalny Powązki 
 

Informacje o planowanych 

konferencjach 
Biblioteka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP 
we Wrocławiu planuje zorganizowanie w dniach 11-12 
maja 2003 r. wspólnie z Zarządem Głównym 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ogólnopolskiej 
konferencji pod nazwą Bibliotekarz w świecie wartości. 
Planowane są trzy sesje obrad (dwie pierwszego i jedna 
drugiego), zatytułowane: 
1. Biblioteka, książki, informacja, dostęp do nich jako 

wartości 
2. Bibliotekarz w służbie i na straży wartości 
3. etos zawodowy bibliotekarza i pracownika informacji 
Chętni mogą zgłaszać się na adres Biblioteki DSWE 
TWP propozycje tematów referatów/komunikatów do 
końca bieżącego roku. Na ich podstawie komitet 
naukowy konferencji opracuje jej program, a autorów 
referatów lub komunikatów zakwalifikowanych do 
programu powiadomi o tym i zaprosi do udziału w 
konferencji. bibliotek@dswe.wroc.pl lub 
stefankul@wp.pl
 
 

Zakład Informacji Naukowej, Technicznej i 
Ekonomicznej serdecznie zaprasza wszystkich 
użytkowników systemu CDS/ISIS na organizowaną w 
dniu 15 listopada br. (piątek) na coroczną konferencję na 
temat: „Obsługa złożonych baz danych w systemie 
WinISIS”. W tym roku po raz pierwszy organizatorem 

nie jest Instytut INTE, który przestał istnieć jako 
samodzielna jednostka badawcza. Z dniem 1 lipca 2002 
Instytut INTE został włączony do Instytutu Mechanizacji 
Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS). 
Dotychczasowi pracownicy INTE są zatrudnieni w 
Zakładzie Informacji Naukowej, Technicznej i 
Ekonomicznej IMBiGS, który kontynuuje główne 
kierunki działalności Instytutu INTE i zajmuje się m.in. 
dystrybucją pakietu CDS/ISIS w naszym kraju. 

Konferencja odbędzie się w audytorium Biblioteki 
Narodowej, Warszawa, Al. Niepodległości 213 wejście A 
(najdogodniejszy dojazd z Dworca Centralnego 
tramwajami 10,16, 17 i 33 – cztery przystanki w kierunku 
Mokotowa, dojazd metrem do stacji Pole Mokotowskie. 
Przewidywany czas trwania konferencji od godz. 11.00 – 
16.00 

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 250 zł od 
osoby (specjalne upusty przewidziano dla grup liczących 
co najmniej 5 osób). Każdy uczestnik konferencji 
otrzyma poza „Biuletynem Klubu Użytkowników Mikro 
CDS/ISIS” książkę „Nowe możliwości systemu WinISIS. 
Poradnik dla użytkowników CDS/ISIS dla DOS” oraz 
dyskietkę z polską wersją aplikacji MTS. 

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest 
wniesienie opłaty i nadesłanie załączonego formularza 
zgłoszenia na adres IMBiGS w terminie do 31 
października br. 

(E.D.) 

Wystawa ABE Marketing 
 dniach 30.09.02 - 01.10.02 miała miejsce 
w Bibliotece Głównej pierwsza wystawa firmy 
A.B.E.Marketing, zajmującej się importem książek 

i czasopism. 
Biblioteka Główna otrzymała, w zamian za udostępnioną 
salę, rekompensatę w postaci wybranych przez 
pracowników książek. 

Firma A.B.E. Marketing zamierza w dn. 11 - 13 
grudnia br. zorganizować kolejną wystawę książek 
zagranicznych. 

Intencją organizatorów jest wystawienie m.in. takich 
tytułów, które są szczególnie dla pracowników Uczelni 
interesujące. Z tego względu przekazano Bibliotekom 
wydziałowym i instytutowym zestawy katalogów 
wydawców z prośbą o zaznaczenie tych tytułów, które 
chcieliby pracownicy naukowi Politechniki Warszawskiej 
obejrzeć, a A.B.E. Marketing dołoży starań, aby znalazły 
się one na wystawie. 

(A.C.) 

W

mailto:bibliotek@dswe.wroc.pl
mailto:stefankul@wp.pl


 6 Informacje Biblioteki Głównej 
 

 
 

Przetarg na prenumeratę 

czasopism zagranicznych 
godnie z obowiązującymi przepisami trwa procedura 
przetargu na prenumeratę zagranicznych czasopism 
i baz danych na CD-ROM dla Biblioteki Głównej 

Politechniki Warszawskiej. Wpłynęło 7 ofert. W dniu 16 
września br. odbyło się otwarcie ofert oraz rozpoczęła 
pracę Komisja Przetargowa. W najbliższym czasie 
w Biuletynie Zamówień Publicznych ukaże się ogłoszenie 
o wyniku postępowania. 

Pomimo wysiłków nie było możliwe utrzymanie 
prenumeraty na dotychczasowym poziomie. Z powodu 
braku środków finansowych konieczne było skasowanie 
z prenumeraty 61 tytułów czasopism. 

(S.P.) 

Odprawa celna materiałów 

bibliotecznych 
a podstawie Zarządzenia nr 34 Rektora Politechniki 
Warszawskiej z dnia 10 października br., Biblioteka 
Główna Politechniki Warszawskiej będzie zgłaszać 

do odprawy celnej materiały biblioteczne (książki, 
czasopisma i bazy danych na CD-ROM), zakupione 
bezpośrednio u dostawców zagranicznych lub otrzymane 
w formie darowizny z zagranicy, w tym w ramach 
wymiany. Konieczność podjęcia się nowych obowiązków 
wynika z przepisów Instrukcji wypełniania i stosowania 
dokumentu SAD. Część V: Wypełnianie formularza SAD 
przy wprowadzaniu towaru na polski obszar celny. 
(Dz.U. Nr 117:2001, poz. 1250) oraz  Kodeksu Celnego 
(Dz.U. Nr 75:2001, poz. 802). 

Pismo z prośbą o wyznaczenie do dnia 8.11.br. 
pracowników, którzy będą odpowiedzialni za 
przygotowywanie dokumentów niezbędnych do odprawy 
celnej przesłano do Dziekanów i dyrektorów jednostek 
pozawydziałowych. Z obowiązku zgłoszenia się do 
Biblioteki Głównej celem przygotowania dokumentacji 
do odprawy celnej zwolnione są jednostki organizacyjne, 
które dokonały zakupu poprzez firmę polską, gdyż w tym 
przypadku firma dokonuje odprawy. 

Jednocześnie informujemy, że Biblioteka Główna 
uzyskała zgodę Izby Celnej w Warszawie na 
dokonywanie zgłoszeń celnych w okresach półrocznych 
(najbliższy termin: koniec grudnia br.) 

w celu sprawnego przygotowania dokumentacji do 
grudniowego zgłoszenia celnego i szerszej informacji 
w połowie listopada br. Biblioteka Główna planuje 

zorganizowanie zebrania informacyjnego dla 
wyznaczonych przez dziekanów pracowników. 

(S.P.) 

Zamówienia publiczne 
W dniu 08.10. odbyło się w Bibliotece głównej spotkanie 
ogólnopolskiego zespołu ds. zmian w ustaleniu o 
zamówieniach publicznych, w którym wzięli udział 
bibliotekarze szkół wyższych oraz przedstawiciel ZGSBP. 
Celem zebrania było przygotowanie wystąpienia do Pani 
Poseł Aldony Michalak, która w czasie spotkania z dyrektor 
Elżbietą Dudzińską wyraziła gotowość interpelacji w Sejmie 
w sprawie dalszej nowelizacji ustawy. Przekazano Pani Poseł 
następujący tekst: 

 
Szanowna Pani Poseł, 

 
Zgodnie z rozmową przesyłam tekst. 

 
Rada Wykonawcza Konferencji Dyrektorów 

Bibliotek Szkół Wyższych w porozumieniu z Zarządem 
Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich zgłasza 
w imieniu bibliotek naukowych propozycję: 

 
− W odniesieniu do nowelizacji ustawy o VAT z 

dnia 30.08.2002 r. art.50 ust.5b zniesienie p.7 
 

Uzależnienie stosowania stawki 0 VAT w przypadku 
specjalistycznych czasopism zagranicznych od informacji, 
umieszczonej na egzemplarzu czasopisma stwarza sytuację, 
w której korzystanie z wymienionej stawki staje się fikcją. 
Jak wieloletnia praktyka wskazuje, wydawcy 
zagraniczni w zdecydowanej większości nie 
umieszczają na czasopismach i nie ujawniają informacji 
o wysokości naukowych czasopism specjalistycznych. 
W tej sytuacji biblioteki nie mają możliwości 
stosowania 0 stawki VAT przy prenumeracie czasopism 
zagranicznych. Jednocześnie zwracamy uwagę, że 
import czasopism jest w dużej mierze opłacany ze 
środków finansowych przydzielonych uczelniom i 
bibliotekom naukowym przez KBN, który kontroluje 
prawidłowość dysponowania tymi środkami, akceptując 
jedynie prenumeratę czasopism specjalistycznych. 
Propozycje przedstawiane przez KBN uznania 
czasopism zagranicznych, prenumerowanych przez 
biblioteki naukowe, za czasopisma specjalistyczne, 
które należy objąć stawką 0 VAT są uzasadnione a z 
takimi wnioskami KBN zwracał się do Ministerstwa 
Finansów w roku ubiegłym. 
Ograniczenie realnych nakładów na naukę powoduje 
również stałe ograniczenie, liczby tytułów i 
egzemplarzy czasopism prenumerowanych przez 
biblioteki naukowe. 

Z

N
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Konieczność opłacania stawki 7%VAT wg. 
obowiązujących przepisów powoduje dalszą rezygnację 
z prenumeraty przez biblioteki naukowe, będące 
podstawowym warsztatem naukowo-edukacyjnym 
społeczeństwa, które zgodnie z kierunkiem działania 
rządu powinno przekształcać się w społeczeństwo 
informacyjne. 

 
− W odniesieniu do ustawy o zamówieniach 

publicznych art.6 ust.1 
Proponujemy dodać punkt o następującym brzmieniu: 

 
 Ustawy nie stosuje się do zakupu materiałów 
bibliotecznych ( książek, czasopism, zbiorów 
specjalnych). 

 
lub wariantowo: 
− W art.6 ust.1 p.7 podnieść próg zwolnienia 

zamówień spod działania ustawy do 20.000 EURO. 
− Jednocześnie w art.71 ust.1a proponujemy podnieść 

próg wymagalności zgody prezesa Urzędu 
zamówień Publicznych przy zamówieniach z wolnej 
ręki do 30.000 EURO lub wyżej. 

 
Realizacja przepisów, wynikających z ustawy 

o zamówieniach publicznych nie spełnia w odniesieniu do 
materiałów bibliotecznych założeń, którymi jest 
ekonomiczna gospodarka finansowa, zapobieganie 
korupcji, utrzymanie dyscypliny finansowej. 

 
Uzasadnienie: 

 
1. Bibliotekarze zwracają uwagę na negatywne skutki 

stosowania ustawy o zamówieniach publicznych 
w stosunku do materiałów bibliotecznych - z punktu 
widzenia ekonomicznego (dodatkowe koszty) - 
organizacji pracy (zwiększenie nakładu pracy 
bibliotekarzy na czynności biurokratyczne, co przy 
ograniczonych etatach powoduje pogorszenie usług 
bibliotecznych) 

2. Czas trwania i warunki procedury przetargowej 
uniemożliwiają podjęcie decyzji korzystnej dla 
danej biblioteki np. powtarzanie co roku przetargów 
na czasopisma zagraniczne powoduje 
niejednokrotnie zmianę dostawcy, nieraz na 
przypadkowego, który wygrywa, bo oferuje 
najniższą cenę; zmiana dostawcy zawsze odbija 
się niekorzystnie na trybie realizacji czasopism; 
bibliotekarze są ciągle zagrożeni ,ze wskutek 
przetargów niedochodzących do skutku ze 
względów formalnych (brak lub niewystarczająca 
liczba ofert) nie zdąża w terminie zamówić 
czasopism zagranicznych. 

3. Należy całkowicie zrezygnować z obowiązku 
przetargów na książki. Przedmiot zamówienia jest 

niemożliwy do zaplanowania dla bibliotek, jak 
również dla dostawców do realizacji.  

− Biblioteki nie są w stanie określić z góry przedmiotu 
zamówienia w przypadku książek, gdyż nie są 
zainteresowane nabywaniem jakichkolwiek książek, 
lecz konkretnej książki. 

− Biblioteki nie mogą określić, jakie książki ukażą się w 
ciągu roku na rynku krajowym a tym bardziej 
zagranicznym i które z nich będą miały największą 
wartość dla użytkowników, którym służą. 

− Konieczność ogłoszenia przetargów na książki na 
początku roku wyklucza możliwość prowadzenia 
polityki gromadzenia zbiorów, gdyż biblioteki nie 
będą w stanie reagować na potrzeby pracowników 
naukowych i studentów, a tym samym spełniać 
jednego z podstawowych zadań statutowych. 

− Decyzja, pozwalająca na merytoryczną ocenę 
wartości książki możliwa jest wyłącznie na podstawie 
jej oceny z autopsji, w księgarniach lub na 
wystawach. 

− Ogłaszanie przetargu w stosunku do książek 
spowoduje znaczne wydłużenie czasu oczekiwania na 
konkretną książkę lub jej zniknięcie z rynku, gdyż 
biblioteki naukowe szkół wyższych kupują często 
niskonakładowe książki specjalistyczne. 

− Stosowanie przetargów uniemożliwiłoby korzystanie 
przy zakupach z rabatów w księgarniach, 
bezpośrednio od wydawców, na wystawach i targach 
książki czy w hurtowniach.  

− Brak jest obecnie firmy, która wygrywając przetarg 
będzie w stanie wywiązać się z umowy, polegającej 
na pozyskaniu dla dużej biblioteki naukowej 
wszystkich książek spełniających kryteria przyjętych 
przez nią zasad gromadzenia. 

4. Przeprowadzanie przetargu na czasopisma polskie 
jest biurokratyczną fikcją (różni wydawcy, przetarg 
nie dochodzi do skutku), gdyż brak jest w Polsce 
dostawcy, który mógłby realizować dostawę 
czasopism wydawanych przez bardzo dużą liczbę 
małych wydawnictw specjalistycznych.  

Przewodnicząca 
Rady Wykonawczej 

Konferencji Dyrektorów Szkół Wyższych 

Oferta Kliwer Academic 

Publishers 
W ramach promocji serwisu OVID ONLINE, firma Kluwer 
Academic Publishers, umożliwiła Politechnice Warszawskiej 
dostęp testowy (na dwa tygodnie z możliwością przedłużenia 
do końca roku poprzez numery IP) do swoich baz 
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zawierających pełne teksty czasopism wydawanych przez 
grupę Kluwera.  

Przy pomocy interfejsu bazy Ovid (dostęp ze strony 
Biblioteki Głównej) możliwe jest dotarcie do zawartości 720 
tytułów czasopism tej firmy. Prezentowane teksty sięgają 
w niektórych przypadkach wstecz do 1996 roku. Znajdą się 
więc tu także tytuły, z których prenumeraty zrezygnowaliśmy 
w ostatnich latach. 

Dodatkowo, możliwe jest korzystanie z połączeń 
hipertekstowych, zamieszczonych przy tekstach abstraktów 
w bazach bibliograficznych, prowadzących do pełnych 
tekstów artykułów, zamieszczonych w bazie Ovid (docelowo 
także do innych baz pełnotekstowych). 

Tematyka czasopism jest bardzo różnorodna, od nauk 
społecznych i humanistycznych po biologiczne i techniczne. 

Kluwer Academic Press oferuje Politechnice sprzedaż 
swojej bazy (wszystkie 720 tytułów oraz zintegrowany 
serwis elektroniczny połączony z obecnie dostępnymi 
usługami Ovid, częściowo finansowane przez KBN). 

Zapraszamy do testowania nowych możliwości serwisu 
Ovid i przekazywania swoich opinii do Oddziału Czasopism 
(tel.: 660-55-98: e-mail: czytczas@bg.pw.edu.pl ) 

Start bazy testowej powinien nastąpić w tym tygodniu. 
(S.P.) 

 

mailto:czytczas@bg.pw.edu.pl

