
 

We wrześniu 2021 r. rozpoczęto przygotowania do otwarcia biblioteki w nowym roku akademickim.  

Planowana dostępność bibliotek dla użytkowników od października: 

 Biblioteka Główna, Biblioteka Terenu Południowego, Biblioteka Wydziału Chemicznego, Oddział 

Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych (poniedziałek-piątek 9:00-19:00,  

sobota 9:00-16:00) 

 Biblioteka Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku (poniedziałek-piątek 9:00-17:00,  

sobota 9:00-16:00) 

 Punkt biblioteczny DS „Akademik” i DS „Żaczek” (wtorek-czwartek 12:00-19:00) 

 Czytelnia Zbiorów Specjalnych (poniedziałek-piątek 9:00-16:00) 

 Oddział Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych - Ośrodek Informacji Patentowej 

(poniedziałek-piątek 9:00-15:00) 

 Wypożyczalnia Międzybiblioteczna (poniedziałek-piątek 9:00-15:00).  

Udostępnione zostaną także sale: komputerowa i dydaktyczna, terminale oraz samoobsługowe 

skanery i urządzenie kopiujące. 

 

Biblioteka Główna, jej filie oraz punkty biblioteczne wracają do świadczenia usług jak przed pandemią 

(z zachowaniem środków ochrony przeciw rozprzestrzenianiu się COVID-19).  



 

 

 

 

Oprac. graf. Dorota Wojnowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji o usługach w Bibliotece Głównej na stronie: 

https://www.bg.pw.edu.pl/index.php/biblioteka-glowna 

Więcej informacji o usługach w Filiach i domach studenckich na stronie: 

https://www.bg.pw.edu.pl/index.php/kontakt/filie-i-domy-studenckie 

Dodatkowo w Gmachu Głównym PW w pomieszczeniach na poziomie II Wolnego Dostępu, 

w salach 242 a i b, do dyspozycji użytkowników będą: 

 terminal z Bazą Polskich Norm 

 terminal z pracami doktorskimi i dyplomowymi 

 terminal z artykułami z czasopism udostępnionymi za pośrednictwem Cyfrowej Wypożyczalni 

Publikacji Naukowych Academica 

 terminal z Cyfrową Kolekcją Zbiorów Specjalnych, dotyczącą kolekcji z zakresu gospodarki 

przestrzennej i architektury oraz kolekcji z zakresu gospodarki przestrzennej i urbanistyki  

w zbiorach bibliotek PW 

 komputer dla niewidomych i niedowidzących. 

 

 

https://www.bg.pw.edu.pl/index.php/biblioteka-glowna
https://www.bg.pw.edu.pl/index.php/kontakt/filie-i-domy-studenckie


 

 

 

 

Oprac. graf. Dorota Wojnowska 

 

W trosce o bezpieczeństwo zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem korzystania z pomieszczeń 

Biblioteki Głównej,  jej  filii i punktów bibliotecznych w domach studenckich dostępnym na stronie: 

https://www.bg.pw.edu.pl/dane/biblprawo/regulamin_covid_BG_01_10_2021_final.pdf 

(AG, KK, WL) 

We wrześniu 2021 r. nakładem Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej ukazała się książka 

„Biblioteka na przełomie wieków XX/XXI. Wspomnienia bibliotekarzy Biblioteki Głównej Politechniki 

Warszawskiej”. Powstała na bazie wspomnień, napisanych przez pracowników na potrzeby niniejszej 

publikacji, wywiadów przeprowadzonych i nagranych z wybranymi osobami lub oddziałami  

oraz przedruków artykułów, które relacjonowały ważne zmiany zachodzące w bibliotece. 

Niniejsza publikacja została podzielona na pięć części, każda z nich stanowi oddzielną całość 

tematyczną. W pierwszej części Wspomnienia bibliotekarzy zamieszczono teksty nadesłane  

https://www.bg.pw.edu.pl/dane/biblprawo/regulamin_covid_BG_01_10_2021_final.pdf


 

 

przez autorów – przybrały one luźną formę, czasem opisywały cały okres pracy w BG, czasem 

koncentrowały się na konkretnych epizodach z codziennego bibliotecznego życia. Rozdział drugi  

Jak to było… - porozmawiajmy o latach dawniejszych i bliższych zawiera wywiady przeprowadzone  

z pracownikami biblioteki, którzy wyrazili chęć ich udzielenia. W części trzeciej Komputeryzacja i inne 

zmiany – relacje archiwalne znalazły się artykuły już wcześniej publikowane, ale ze względu na treść 

ważne z punktu widzenia działalności biblioteki. Natomiast w rozdziale czwartym Wspomnienia  

o tych, którzy odeszli, wspominano współpracowników, których już nie ma wśród nas, a wcześniej 

stanowili ważną część społeczności bibliotecznej. 

Publikacja zawiera również wykaz dyrektorów, biografie autorów tekstów, skróty, wykaz haseł 

użytych w tekście oraz indeks nazwisk. Ponadto dodano kilkadziesiąt fotografii z różnych okresów 

działalności biblioteki, które przybliżają zarówno wygląd pomieszczeń bibliotecznych, jak i ludzi, 

którzy w nich pracowali. 

Projekt rozpoczęto w październiku 2017 r., a ukończono we wrześniu 2021 r. W pracach redakcyjnych 

przy przygotowaniu publikacji wzięły udział: Joanna Kamińska (przeprowadzanie wywiadów, redakcja, 

wstępna korekta), Maria Miller-Jankowska (przeprowadzanie wywiadów, redakcja, wstępna korekta, 

opracowanie wykazu skrótów oraz haseł użytych w tekście, opisanie zamieszczonych fotografii), 

Agnieszka Nejman (prace redakcyjne, opracowanie indeksów, opracowanie wykazu skrótów  

oraz haseł użytych w tekście, edycja i korekta całości) oraz Małgorzata Wornbard (przeprowadzanie 

wywiadów, redakcja). Okładkę zaprojektowała Dorota Wojnowska. Drukiem, szatą graficzną i oprawą 

zajęła się Oficyna Wydawnicza PW. 

Książka znajduje się w zbiorach Biblioteki Głównej. 

 Fot. Iwona Moroń-Chmielarska 

 

 

 

 

 

(AN, JK) 

 

https://primo-48tuw.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=48TUW_WTU01000337140&context=L&vid=48TUW_VIEW&lang=pl_PL&search_scope=primo_all_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,biblioteka%20na%20prze%C5%82omie%20wiek%C3%B3w&mode=basic


 

 

 
 

Od 1 lipca do 30 września 2021 r. Biblioteka Główna świadczyła usługi od poniedziałku do piątku  

w godzinach 9:00-17:00. Poza obsługą użytkowników, zostały wykonane następujące prace: 

 

Sekcja Obsługi Księgozbioru Dydaktycznego i Magazynów 

 

 przygotowanie i przeniesienie księgozbioru ze zlikwidowanego Punktu bibliotecznego  

DS „Babilon” przy ul. Kopińskiej 12/16 do Wypożyczalni Studenckiej w Gmachu Głównym 

 selekcja w księgozbiorze studenckim w zakresie sygnatur: IIS.044028 - IIS.059999,  

w tym wytypowanie egzemplarzy do selekcji i wykreślenie znaków własnościowych  

oraz opracowanie techniczne pozostawionych egzemplarzy 

 weryfikacja i porządkowanie uwag wpisanych na kontach czytelniczych (4050 kont)  

w systemie Aleph 

 przyjmowanie zwrotów i podpisywanie obiegówek z bibliotek:  

- Biblioteki Wydziału Inżynierii Lądowej i Instytutu Dróg i Mostów (16-20.08.2021), 

- Biblioteki Wydziału Transportu (30.07-23.08.2021). 

 

Sekcja Udostępniania 

 

 porządkowanie księgozbioru na wszystkich poziomach wolnego dostępu 

 przedrukowanie etykiet działowych (reklasyfikacja działu S) 

 obsługa skrzynki funkcyjnej wolnydostep@bg.pw.edu.pl 

 aktualizacja informacji na stronie www (wersja polska i angielska) 

 szkolenie pracowników sekcji przez OINiAB z zakresu udostępniania norm na terminalu. 

 

Dodatkowo realizowano następujące zadania: 

 opracowano procedury udostępniania w zakresie: 

 obsługi konta bibliotecznego w zintegrowanym systemie bibliotecznym Aleph 

 udostępniania dokumentów bibliotecznych na miejscu i poza bibliotekę 

 obiegu dokumentów bibliotecznych wewnątrz biblioteki i generowania raportów 

mailto:wolnydostep@bg.pw.edu.pl


 

 

 zakończono prace redakcyjne i korektorskie nad książką wspomnieniową „Biblioteka  

na przełomie wieków XX/XXI. Wspomnienia bibliotekarzy Biblioteki Głównej PW”. Publikacja 

znajduje się w zbiorach Biblioteki Głównej 

 prowadzono bloga  BGPW 

 prowadzono obsługę elektronicznej karty  obiegowej  w USOSweb dla studentów wydziałów: 

Administracji i Nauk Społecznych; Architektury; Chemicznego; Elektrycznego; Geodezji  

i Kartografii; Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska; Inżynierii 

Chemicznej i Procesowej; Inżynierii Lądowej; Inżynierii Materiałowej; Mechanicznego 

Energetyki i Lotnictwa; Mechatroniki; Transportu; Zarządzania. 

 

W sierpniu, w wyniku obfitych opadów, uległy zalaniu magazyny podstawowe biblioteki mieszczące 

się w Gmachu Głównym PW. Woda nie dostała się do zbiorów biblioteki ale uszkodzone zostały 

podłogi pod regałami jezdnymi. Część czasopism z zakresu sygnatur JIII.996 - JIII.1272 jest wyłączona 

z użytku do odwołania. 

Skład Oddziału Udostępniania i Przechowywania Zbiorów zmniejszył się o dwie koleżanki –  Żanetę 

Jędrykę i Agatę Eltman, które przeszły do Oddziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów. Natomiast 

16 sierpnia do Sekcji Udostępniania dołączyła Magdalena Galus, a 1 września powitaliśmy  Michała 

Arczewskiego i Tomasza Firusa. 

 

(AG, KK, WL) 

 

 

 

Ukończono prace związane z opracowaniem formalnym norm branżowych będących w zbiorach PW. 

Kolejnym etapem będzie digitalizacja, zamieszczenie ich w Bibliotece Cyfrowej i uzupełnienie o link  

do wersji elektronicznej tych dokumentów. 

Wyodrębniono z całego zbioru Norm dokumenty, które wymagały utworzenia opisów formalnych  

w katalogu Nukat oraz te, których opisy bibliograficzne można było skopiować. 

W wyniku prac utworzono w katalogu Nukat 834 opisów bibliograficznych norm, a skopiowano  

1817 opisów. 



 

 

W Oddziale trwają prace nad tworzeniem procedur z zakresu gromadzenia i ewidencji czasopism  

oraz gromadzeniem i ewidencją dokumentów zwartych w wersji drukowanej  

i elektronicznej. Część  z procedur jest już opracowana, wymaga tylko korekty i zatwierdzenia. 

Jak każdego roku, w trzecim kwartale w bibliotece przygotowywane są materiały do przeprowadzenia 

przetargu na dostawcę czasopism polskich i zagranicznych. W tym roku listę czasopism polskich 

zmniejszono z 238 do 196 tytułów, czasopism zagranicznych z 86 do 82. Wersję drukowaną  

35 tytułów czasopism zagranicznych zamieniono na wersję elektroniczną.  

(AKom) 

 

Grammarly – narzędzie do korekty błędów językowych 

 

W kwietniu 2021 r. Biblioteka Główna PW zakupiła dostęp do Grammarly Premium. Jest to narzędzie 

do korekty błędów językowych w tekstach w języku angielskim, sprawdza gramatykę, interpunkcję, 

stylistykę, ortografię. Grammarly w wersji Premium cieszy się ogromnym zainteresowaniem w PW.  

W lipcu przekroczono 1000 założonych kont, gdzie ponad połowa to pracownicy uczelni. 

 

Przysposobienie biblioteczne 

 

Oddział Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych w sesji jesiennej przeprowadził dodatkowe 

szkolenie biblioteczne dla studentów pierwszego roku studiów inżynierskich. Przysposobienie 

biblioteczne jest prowadzone zdalnie w formie ekursu na uczelnianej platformie edukacyjnej Moodle 

PW. Kurs zaliczyło ponad 50 osób.  

 

Dostęp testowy do czasopism z grupy Lancet  

 

We wrześniu Biblioteka Główna PW otrzymała dostęp testowy do wybranych czasopism z grupy 

Lancet. The Lancet to niezależne czasopismo, które rozpoczęło działalność już w 1823 r., a następnie 

ewoluowało w grupę czasopism publikujących artykuły z różnych dyscyplin medycyny. Dostępne 



 

 

tytułu w ramach testu: The Lancet, Child & Adolescent Health, Diabetes & Endocrinology, 

Gastroenterology & Hepatology, Haematology, HIV, Psychiatry, Respiratory Medicine, Rheumatology. 

 

Transfer danych z Bazy Wiedzy do PBN  

 

Kontynuowany jest transfer danych z Bazy Wiedzy PW do Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN).  

Przekazywane są metadane publikacji pracowników PW, które zostały wykazane w oświadczeniach 

generowanych z Bazy Wiedzy na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej. W trzecim 

kwartale 2021 r. szczególną uwagę skupiono nad kompletnością danych dotyczącą patentów na 

wynalazki i prawa ochronne  na  wzory  użytkowe, których twórcami są pracownicy 

PW.  Równocześnie zespół Omega-Psir pracuje nad implementacją nowych rozwiązań technicznych 

ulepszających prace w Bazie Wiedzy.  

(ESa) 

Wirtualna wystawa książek zagranicznych 

W czerwcu oraz we wrześniu 2021 r. Sekcja Kolekcji Dziedzinowych zorganizowała wirtualną wystawę 

książek zagranicznych. Była ona skierowana głównie do kadry naukowo-dydaktycznej PW.  

Wystawy wrześniowe przygotowano w nowej formule. Do prezentacji oferty wydawniczej użyto 

narzędzia MS Forms.  Wystawa spotkała się z dużym zainteresowaniem i odzewem. Do zbiorów 

BGPW zamówiono w sumie 107 tytułów w wersji elektronicznej oraz 91 w wersji drukowanej. 

           (M. Maz)  

W ramach Uroczystości Centralnych 100-lecia Wydziału Geodezji i Kartografii w dniach  

28 i 30 września 2021 r. odbyło się (w formule online) Forum „Kształcenie w zakresie geodezji  

i kartografii - dziś i jutro" zorganizowane przez Konwent Dziekanów Wydziałów Geodezyjnych, 

https://www-1sciencedirect-1com-10000a8t01f5f.eczyt.bg.pw.edu.pl/journal/the-lancet
https://www-1sciencedirect-1com-10000a8t01f5f.eczyt.bg.pw.edu.pl/journal/the-lancet-child-and-adolescent-health
https://www-1sciencedirect-1com-10000a8t01f5f.eczyt.bg.pw.edu.pl/journal/the-lancet-diabetes-and-endocrinology
https://www-1sciencedirect-1com-10000a8t01f5f.eczyt.bg.pw.edu.pl/journal/the-lancet-gastroenterology-and-hepatology
https://www-1sciencedirect-1com-10000a8t01f5f.eczyt.bg.pw.edu.pl/journal/the-lancet-haematology
https://www-1sciencedirect-1com-10000a8t01f5f.eczyt.bg.pw.edu.pl/journal/the-lancet-hiv
https://www-1sciencedirect-1com-10000a8t01f5f.eczyt.bg.pw.edu.pl/journal/the-lancet-psychiatry
https://www-1sciencedirect-1com-10000a8t01f5f.eczyt.bg.pw.edu.pl/journal/the-lancet-respiratory-medicine
https://www-1sciencedirect-1com-10000a8t01f5f.eczyt.bg.pw.edu.pl/journal/the-lancet-rheumatology


 

 

Głównego Geodetę Kraju i Wydział Geodezji i Kartografii PW. Wśród tematów wystąpień 

przedstawicieli uczelni wyższych, kształcących na kierunkach geodezyjnych, jak i podczas dyskusji, 

dało się wyczuć dużą niepewność o przyszłość kształcenia na kierunkach geodezyjnych. 

 Wstęp do dyskusji o przyszłości zawodu na poziomie wyższym wygłosił Dziekan Wydziału Geodezji  

i Kartografii Politechniki Warszawskiej dr hab. Janusz Walo, który jest jednocześnie Przewodniczącym 

Konwentu Dziekanów Wydziałów Geodezyjnych. Mówiono o stosowaniu informatyzacji, kształceniu 

on-line, prowadzeniu zajęć w okresie pandemii. Zwrócono również uwagę  

na terminologię i problemy technologiczne w kształceniu współczesnym. Dyskutowano jak wpływają 

one na rozwój dyscypliny i kształcenie studentów w związku z włączeniem geodezji  w jedną 

dyscyplinę z Inżynierią Lądową i Transportem i czy zauważalne są zmiany w zatrudnianiu 

absolwentów tych wydziałów.  

Swoje miejsce wśród referatów miało miejsce też  włączenie przedsiębiorstw w proces zatrudniania 

absolwentów kierunków związanych z geodezją. Odpowiadano na pytanie, czy ich umiejętności  

i wiedza jest w czasach współczesnych przydatna, ta na przykład z zakresu geoinformacji,  

czy absolwenci mają szansę na karierę międzynarodową? 

Była to bardzo ciekawa i potrzebna dyskusja , w której wzięli udział również studenci, czyli ci,  

których to zagadnienie najbardziej dotyczy.  

W Forum wzięła udział Jadwiga Siemiątkowska  –  bibliotekarz Dziedzinowy z zakresu Geodezji 

Kartografii. 

(JSiem) 

 

 

 

04 października 2021r. w Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku odbyła się 55. Inauguracja Roku 

Akademickiego. Wzięło w niej udział około 300 zaproszonych gości, w tym Prezydent Miasta Płocka 

Andrzej Nowakowski, Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Mirosław Milewski, rektorzy płockich Uczelni, 

posłowie na Sejm. W inauguracji wzięły także udział Dyrektor BGPW  Alicja Portacha oraz Zastępca 

Dyrektora Marta Sadowska. 



 

 

 

Pracownicy Filii BGPW w Płocku mieli możliwość porozmawiania z dyrekcją na różne tematy 

dotyczące działalności i organizacji Filii oraz zaprezentowania Czytelni i Wypożyczalni, 

przygotowanych dla użytkowników w reżimie sanitarnym. Wizyta przebiegła w miłej atmosferze.  

(AK) 

 

 

Szkolenie online „Używanie mediów społecznościowych zgodnie z przepisami prawa" odbyło się  

4 sierpnia 2021 r. Zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.  

Szkolenie, z wykorzystaniem platformy ClickMeeting, poprowadził je dr Łukasz Wojciechowski - 

specjalista w zakresie ochrony danych osobowych i kontroli zarządczej, adiunkt na Wydziale 

Administracji i Nauk Społecznych WSEI w Lublinie, przedsiębiorca i bloger (Statuo.pl).  

Zrealizował on kilkadziesiąt szkoleń dla bibliotekarzy na temat wdrażania przepisów RODO  

i tworzenia systemu kontroli zarządczej. Jest także współtwórcą Kodeksu RODO dla bibliotek.  

Jest stałym współpracownikiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jako trener prowadzący 

warsztaty i certyfikowanym audytorem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) 

zgodnie z ISO27001. Regularnie wspiera biblioteki i inne instytucje kultury w tworzeniu dokumentacji  

i efektywnych procedur oraz reagowaniu na naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.  

 

Szkolenie miało charakter warsztatowy. Na szkoleniu uczestnicy poznali zasady efektywnego 

wykorzystania mediów społecznościowych, przy jednoczesnym respektowaniu przepisów prawa, 

szczególnie przepisów prawa autorskiego i przepisów RODO. Szkolenie skupiło się wokół trzech 

najpopularniejszych portali społecznościowych - Facebook, Instagram i YouTube.  

Jeśli chodzi o social media większość informacji miała charakter uniwersalny. 

Przy analizowaniu przepisów, które obowiązują w zakresie publikowania materiałów  

w mediach społecznościowych, należy rozróżnić, że przepisy RODO chronią prawa i wolności osób 

fizycznych, natomiast przepisy prawa autorskiego chronią autorów i utwory. Wspólne jest  



 

 

zagadnienie związane z ochroną wizerunku, które występuje zarówno w jednym, jak i drugim 

przypadku. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość zapoznać się z konkretnymi zapisami.  

Istotne jest, czy zamieszczamy zdjęcia, które sami zrobiliśmy i są na nich osoby fizyczne,  

czy zamieszczamy zdjęcia z Internetu, do których mamy lub nie mamy prawa autorskiego. 

Bezwzględnie należy pamiętać, że wizerunek to dana osobowa i do jej przetwarzania wymagana jest 

zgoda. Według przepisów prawa autorskiego zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest 

wymagana w sytuacji, gdy są to osoby powszechnie znane, jeżeli zdjęcie wykonano w związku  

z pełnieniem przez nich funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych, 

lub są to osoby stanowiące jedynie szczegół całości, np. zgromadzenia, krajobrazu, publicznej 

imprezy. Jeżeli wydarzenie odbywa się w siedzibie biblioteki i będzie transmitowane/będą robione 

zdjęcia to osoba fizyczna powinna być o tym skutecznie poinformowana, np. poprzez umieszczenie 

takiej informacji na stronie promującej dane wydarzenie, na ulotkach, zaproszeniach z dopiskiem,  

że uczestnictwo w nim uważa się jednocześnie za zgodę na wykorzystanie wizerunku. 

Na szkoleniu omówione zostały autorskie prawa majątkowe i osobiste oraz prawa pokrewne,  

które są ściśle związane z prawem autorskim (przedmiotem tego ostatniego są dobra niematerialne, 

które nie będąc utworami, pozostają z nimi w bliskiej, a czasem nawet nierozerwalnej relacji,  

np.: wykonanie utworu, fonogramy, wideogramy, nagrania telewizyjne itp.). 

Omówione zostały pojęcia: pole ekspozycji, domena publiczna, dozwolony użytek osobisty  

oraz dozwolony użytek biblioteczny i dozwolony użytek w celach dydaktycznych. Ustawa zezwala  

na rozpowszechnianie utworów dostępnych w danej placówce - w ramach dozwolonego użytku 

bibliotecznego - dla celów badawczych lub poznawczych za pośrednictwem końcówek systemu 

informatycznego (terminali) znajdujących się na terenie tych jednostek. 

Na szkoleniu poruszone zostały również zagadnienia związane z prawem cytatu. Uczestnicy mogli 

przeanalizować szczególne licencje creative commons i zasady ich wykorzystywania. 

Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyła się kontrowersyjna kwestia umieszczania okładek 

książek w materiałach publikowanych w mediach społecznościowych. 

Prowadzący przedstawił także wytyczne Prezesa UODO dotyczące bezpieczeństwa podczas pracy 

zdalnej i wideokonferencji, które pojawiły się w okresie pandemii COVID-19. Jest to  

o tyle istotne, że odnoszą się one także do prowadzenia mediów społecznościowych. 

W szkoleniu wzięła udział Iwona Moroń-Chmielarska. 

 

 (IMCh) 



 

 

 

W dniach 15-17 września 2021 r. odbyło się 13. Forum Młodych Bibliotekarzy. Konferencja została 

zorganizowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz krakowskie biblioteki i miała 

charakter online. 

Wydarzeniu przyświecało hasło „Chodźże do nas”. To wokół niego oscylowały wystąpienia 

prelegentów przybliżające uczestnikom współczesne trendy w pracy w bibliotece, sposoby  

na zaangażowanie czytelników czy narzędzia rozwoju zawodowego. Sesje wykładowe oraz warsztaty 

były podzielone na dwa dni. 

Niezwykle inspirujący wykład inauguracyjny „Czy  istnieje  życie w  bibliotece  –  jak  pasję  przekuć   

w  zawód” wygłosił Karol Baranowski reprezentujący Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie. 

Bardzo ciekawe prezentacje o angażowaniu użytkowników w różne inicjatywy przedstawiły Agata  

Włodarczyk i Agnieszka Skulska z Biblioteki Gdynia („Jak  dla  fanów,  to  tylko  z  fanami.  Case  study  

Pasja  Miniconu”),  Aleksandra Lach z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieluniu („W pogoni za 

«zetkami»”) oraz Natalia Janisz z Biblioteki Publicznej w Zielonkach – Filii Bibliotecznej  

w Węgrzcach („Eko  jest  w  modzie  –  kilka  słów  o  promowaniu  filozofii  Zero/Less  Waste   

w  bibliotece”).  

O ścieżkach i sposobach rozwoju zawodowego opowiadała Magdalena Machowicz z Biblioteki 

Pedagogicznej w Chełmie w swoim wystąpieniu „Z  pasją  i  zaangażowaniem  w  świat  nowych  

technologii”. Bardzo cenne z punktu widzenia specyfiki pracy w bibliotece naukowej były także: 

prezentacja „Różne sposoby na samokształcenie bibliotekarzy”, którą wygłosiła Katarzyna Osiadła  

z Biblioteki Politechniki Krakowskiej oraz dwa wystąpienia bibliotekarek z Biblioteki Uniwersytetu 

Muzycznego Fryderyka Chopina. 

Równie interesująco zostały przygotowane warsztaty, na które każdy uczestnik zapisywał się 

indywidualnie. Była to szansa i okazja do praktycznego podnoszenia swoich kompetencji.  

Wybór między szkoleniami podnoszącymi kreatywność, umiejętności graficzne oraz tymi,  

które dotyczyły nowych technologii naprawdę nie był łatwy.  

W tegorocznym Forum uczestniczyły Bogumiła Krasińska i Magdalena Janisz z Biblioteki Głównej 

Politechniki Warszawskiej i jej Filii.  

(BK) 



 

 

 

Zebranie Rady Konsorcjum BazTech odbyło się w dniach 16-17 września 2021 r.  

w Bibliotece Politechniki Krakowskiej. Podczas pierwszego dnia obrad omówiona została realizacja 

bieżących zadań oraz stan prac wykonanych w ramach SON 2021.  

Oprócz aktualizacji bazy obecnie kontynuowane są prace trzech zespołów roboczych: zespołu 

zajmującego się pozyskiwaniem pełnych tekstów artykułów, zespołu weryfikującego słownik słów 

kluczowych oraz zespołu promującego BazTech na Facebooku. Zdecydowano o zakończeniu 

aktualizacji serwisu BazTOL. 

Drugiego dnia obrad dyskutowano nad dalszą działalnością Konsorcjum - zmianą koordynatora, nową 

umową, możliwościami finansowania utrzymania bazy. Zaplanowane zostały również szkolenia  

dla redaktorów BazTech. 

W spotkaniu uczestniczyła Agnieszka Celej. 

(AC) 

 


