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Zapraszamy Wszystkich 
pracowników systemu 

biblioteczno-
informacyjnego 

na spotkanie 
przedświąteczne 
w dniu 22.12. br. 

(środa) 
o godz. 1400 

w pok 242d (II p.) 
 
 

Biblioteka Główna 
zaprasza 

żytkowników, którzy jeszcze nie byli w nowych 
pomieszczeniach Biblioteki Głównej serdecznie 

zapraszamy, przypominając, że oferujemy możliwość: 
 swobodnego dostępu do ok. 40 tysięcy zbiorów 

książek i czasopism, ustawionych w układzie 
rzeczowym 

 korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej 
w obszernych czytelniach, wyposażonych 
w wygodne meble 

 korzystania z czytelń specjalistycznych (np. norm, 
CD-ROM-ów) 

 spokojnej pracy w wydzielonych boksach na 
Antresoli i w czytelni ogólnej 

 korzystania z pracy zespołowej w oddzielnym 
pomieszczeniu 

 dostępu do Internetu w Ośrodku Informacji 
Naukowej i na każdej kondygnacji nadbudowy 

 przeszukiwania katalogów komputerowych 
i rezerwowania zbiorów 

 powielania fragmentów książek i czasopism za 
pomocą kserografów samoobsługowych 
w czytelniach i Wypożyczalni dla Pracowników 

 wypożyczania zbiorów w Wypożyczalni dla 
Pracowników, Wypożyczalni dla Studentów ale 
również (pracownicy, doktoranci i dyplomanci 
Politechniki Warszawskiej) na Antresoli 

 korzystania z krajowych i światowych baz 
danych w Ośrodku Informacji Naukowej (I piętro) 

 korzystania z systemu STN, umożliwiającego 
dostęp on-line do około 250 światowych baz danych 

 
W celu zapoznania użytkowników z nowymi 

formami usług biblioteczno – informacyjnych dyrekcja 
Biblioteki Głównej zorganizowała spotkanie z Radami 
Wydziałów i przedstawicielami następujących 
wydziałów: 
 Architektury 
 Inżynierii Chemicznej i Procesowej 
 Mechatroniki 
 Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa  
 jak również z Samorządem Studentów i uczniami 

Liceum im. Mikołaja Kopernika. 
Zapraszamy na spotkania Rady Wydziałów, pracowników 
i studentów kolejnych wydziałów Politechniki 
Warszawskiej. Spotkania proszę umawiać z dyrektorem 
Biblioteki Głównej mgr Elżbietą Dudzińską:  
tel. 660-7400, e-mail: dudz@bg.pw.edu.pl.  

(E.D.) 

Sympozjum w Sienie 
astępca dyrektora Biblioteki Głównej Politechniki 
Warszawskiej dr Grzegorz Płoszajski wziął udział 

w zorganizowanym na Uniwersytecie w Sienie w dniach 
4-6 października br. sympozjum użytkowników 
komputerowego systemu bibliotecznego ALEPH. 

Spotkanie pozwoliło na zorientowanie się 
w kierunkach rozwoju komputerowego systemu ALEPH 
oraz na poznanie problemów związanych ze stosowaniem 
go w różnych bibliotekach. 

Wraz z grupą innych bibliotek europejskich 
przedstawiliśmy producentowi systemu postulaty 
dotyczące rozwoju funkcji wspomagających obsługę 
czytelni. W roku 2000 podobne sympozjum ma być 
zorganizowane w Berlinie 

( G . P . )  

Forum Informacji 
Naukowej 

 dniach od 18 do 21 października odbyła się 
w Zakopanem V Krajowe Forum Informacji 

Naukowej i Technicznej, którego tematem 
było:„Społeczeństwo informacyjne w perspektywie 
nowego tysiąclecia”. 

Obrady zostały podzielone na kilka sesji 
tematycznych, w pierwszym dniu odbyła się sesja 
komunikatowa, poświęcona społeczeństwu 

U 
Z 

W 
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informacyjnemu oraz działalności bibliotek naukowych 
i ośrodków informacji. 

W drugim i trzecim dniu odbyły się sesje 
problemowe, które podzielono na kilka części: 
1. Informacja naukowa i techniczna po roku 2000 
2. Wymiana informacji i interaktywne komunikowanie 

medialne 
3. Informacja a wspólnoty lokalne 
4. Informacja biznesowa na rzecz społeczności 

lokalnych i regionalnych  
W ostatnim dniu obrad w kolejnej części sesji 

problemowej omawiano sprawy związane z informacją 
europejską. 

Bibliotekę Główną Politechniki Warszawskiej 
reprezentowały trzy osoby: mgr inż. Irena Fronczak, mgr 
Jan Zaleski oraz mgr Anna Tonakiewicz, która w sesji 
poświęconej działalności bibliotek naukowych i ośrodków 
informacji wygłosiła komunikat na temat: „Dorobek 
Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej w zakresie 
gromadzenia i udostępniania informacji naukowo-
technicznej a możliwości nowych rozwiązań w 2000 r. 
związane z uruchamianiem zintegrowanego systemu 
ALEPH”. 

Niektóre z referatów zostały już opublikowane w 
3 numerze br. miesięcznika „Praktyka i Teoria Informacji 
Naukowo-Technicznej”. Pozostałe referaty będą 
sukcesywnie zamieszczane w kolejnych zeszytach. 

(A.T.) 

Czasopisma pełnotekstowe 
w Internecie 

iblioteka Główna Politechniki Warszawskiej 
zaprasza pracowników i studentów do korzystania 

z pełnotekstowych czasopism elektronicznych 
wydawnictwa Springer Verlag udostępnianych poprzez 
WWW. Dostęp został zorganizowany przez konsorcjum 
polskich bibliotek uczelnianych i opłacony przez 
Bibliotekę Główną dla całej Uczelni. Wśród 422 tytułów 
udostępnianych czasopism wiele dotyczy dziedzin 
będących przedmiotem zainteresowania pracowników 
naszej Uczelni. 
Adres bezpośredni:  
http://link.springer.de/search.htm  
Dostęp poprzez stronę domową Biblioteki Głównej PW: 
http://www.bg.pw.edu.pl  - Czasopisma elektroniczne 
 

Dostęp jest zapewniony na podstawie adresu 
internetowego komputera i obejmuje wszystkie dziedziny 
reprezentowane na naszej Uczelni (nie jest potrzebne 
podawanie hasła). Można korzystać z typowych 
przeglądarek internetowych; trzeba mieć ponadto 
zainstalowany na danym komputerze program Acrobat 
Reader lub Real Page, współdziałający z przeglądarką. 

Informujemy również o bezpłatnym dostępie do 
interesujących naszym zdaniem baz bibliograficzno-
abstraktowych:  

- Pub Science (Scientific and Technical Publishers 
and Journal Literature) obejmująca publikacje będące 
przedmiotem zainteresowania Departamentu Energii 
http://pubsci.osti.gov  

- Baza danych o zawartości polskich czasopism 
technicznych (może być wykorzystywana m.in. 
w dydaktyce) http://ciuw.warman.net.pl/alf/baztech/ 

Biblioteka Główna prosi uprzejmie użytkowników 
o wyrażanie swoich opinii i uwag. Będą one przedmiotem 
naszych dalszych działań. 

Szczegółowych informacji udziela oraz przyjmuje 
opinie Ośrodek Informacji Naukowej Biblioteki Głównej: 
Tel.:660-73-00; 628-71-84 
e-mail: oin@bg.pw.edu.pl  

(A.T.) 

Projekt 
iblioteka Główna Politechniki Warszawskiej 
przystąpiła do Konsorcjum bibliotek 

opracowujących „Bazę danych o zawartości polskich 
czasopism technicznych” Baza tworzona jest przez 20 
bibliotek akademickich i ośrodków inte. Obejmuje polską 
literaturę z zakresu techniki oraz nauk ścisłych i ochrony 
środowiska (w wyborze). Zawiera opisy bibliograficzne 
wraz ze streszczeniami z około 350 tytułów od 1998 roku. 
Rejestruje artykuły z: 
 wbranych czasopism 
 zeszytów naukowych wydawanych przez 20 

bibliotek akademickich i ośrodków inte 
 materiałów konferencyjnych z w/w wydawnictw 

Nasza Biblioteka przystąpiła do w/w Projektu 2 
grudnia tego roku, ze zobowiązaniem indeksowania 
zeszytów naukowych, wydawanych przez Politechnikę 
Warszawską. 

W bazie danych można wyszukiwać informacje o: 
 Czasopismach –wg fragmentu tytułu lub wydawcy, 
 Artykułach z czasopism – wg słów kluczowych, 

nazwisk autorów, tytułu czasopisma, roku, typu  i 
języka publikacji. 
W wyniku wyszukiwania wyświetlone zostaną 

rekordy zawierające: 
 Opis bibliograficzny 
 Miejsce zatrudnienia oraz e-mail pierwszego 

polskiego autora (jeśli występuje w czasopiśmie) 
 Informacje o czasopiśmie i jego prenumeratorach 
 Język i typ dokumentu 
 Streszczenie w języku polskim i angielskim (jeśli 

występuje w czasopiśmie) 
 Autorskie słowa kluczowe w języku polskim 

i angielskim. 
Baza dostępna jest w Internecie pod adresem: 

B 

B 
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http://ciuw.warman.net.pl/alf/bazatech 
(A.T.) 

Sekcja Bibliotek 
Naukowych 

 dniu 3.XII br. odbyło się kolejne spotkanie Sekcji 
Bibliotek Naukowych (SBN). Tym razem nasza 

biblioteka była gospodarzem, przede wszystkim z okazji 
otrzymania nowych pomieszczeń. Oprócz stałych 
członków SBN, reprezentujących biblioteki naukowe w 
kraju zaproszono gości, którymi byli: dyrektor 
Departamentu Studiów i Polityki Naukowej KBN dr Jerzy 
Gąsiorowski i Lucjan Biliński z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Omawiane były sprawy żywo 
interesujące środowisko bibliotekarskie, a mianowicie: 
 import czasopism w świetle nowego trybu 

rozdzielania środków finansowych 
 inicjatywy, dotyczące sposobu korzystania z oferty 

Springera i Elseviera w zakresie czasopism 
elektronicznych 

 problemy bibliotek naukowych spoza resortu 
Ministerstwa Edukacji Narodowej 

 zobowiązanie Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich do reprezentacji całego środowiska 
bibliotekarskiego wobec decydentów 

 
Ważne dla bibliotekarzy systemu biblioteczno-
informacyjnego 

Informujemy, że ukazało się rozporządzenie 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 
5 listopada 1999r. w sprawie zasad ewidencji 
materiałów bibliotecznych (Dziennik Ustaw nr. 93 
z 1999r.). Zarządzenie obowiązuje od 1.01.2000r. 

(A.W.) 

Szkolenie 
 dniu 29.XI i 2 XII odbyło się dla pracowników 
Oddziału Udostępniania Zbiorów szkolenie 

w zakresie posługiwania się i znajomości nowego 
regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Głównej. 

(A.W.) 

Dyżury 
d połowy października br. Dyrekcja Biblioteki 
Głównej wprowadziła dodatkowe dyżury 

popołudniowe w agendach udostępniania. Dyżury pełnią 
kierownicy i pracownicy innych oddziałów, którzy 
spełniają rolę konsultantów lub są przydatni tam, gdzie 

spiętrza się praca. Ponadto dyżury te traktowane są jak 
rodzaj szkolenia w obsłudze użytkowników. 

(A.W.) 

Spotkanie z bibliotekarzami 
 dniu 3.XI br. odbyło się spotkanie 
z bibliotekarzami systemu biblioteczno-

informacyjnego, którzy zapoznani zostali z działalnością 
Biblioteki Głównej w nowych pomieszczeniach, 
a zwłaszcza nowymi formami udostępniania zbiorów. 
Szczegółowo została przedstawiona działalność Ośrodka 
Informacji Naukowej – agendy mającej dostęp do szeroko 
pojętej informacji poprzez posługiwanie się 
nowoczesnymi narzędziami pracy. Z przykrością jednak 
stwierdzamy, że na zaproszenie Biblioteki Głównej 
odpowiedziały tylko trzy bibliotekarki z systemu 
biblioteczno-informacyjnego 
 

Zapraszamy pracowników bibliotek systemu 
biblioteczno-informacyjnego na kolejne spotkanie 
z dyrekcją Biblioteki Głównej, poświęcone działalności 
Biblioteki Głównej w nowych pomieszczeniach. 
Spotkanie odbędzie się dnia 28.12. br. o godz. 1330 w sali 
nr 242d (II piętro Gmachu Głównego). 

(A.W.) 

Konferencja w Bibliotece 
Narodowej 

 dniach 7-9 grudnia 1999r. odbyła się w Bibliotece 
Narodowej ogólnopolska konferencja, w której 

uczestniczyły Danuta Łomża i Anna Wojciechowska. 
Tytuł konferencji to: „Potrzeby bibliotek naukowych 
i publicznych w zakresie opracowania rzeczowego”. 
Organizatorami konferencji był Zarząd Komisji 
Opracowania Rzeczowego Zbiorów przy Zarządzie 
Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz 
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych 
Uniwersytetu Warszawskiego.  
Program spotkania podzielony był na bloki tematyczne: 
 Języki informacyjno-wyszukiwawcze w perspek-

tywie Narodowego Uniwersalnego Katalogu 
Centralnego (NUK-a) 

 Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna w bibliotekach 
szkół wyższych 

 Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna 
w Przewodniku Bibliograficznym i bibliotekach 
publicznych 

Materiały z konferencji (wydane w postaci skoroszytu) 
znajdują się w Oddziale Opracowania Książek i Zbiorów 
Specjalnych Biblioteki Głównej. 

(A.W.) 

W

W
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