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Informacje
Biblioteka Główna
Rada Biblioteczna
15 stycznia 2013 r. odbyło się drugie posiedzenie
został

i mają na celu dostosowanie zapisów regulaminu do

przedstawiony przez dr inż. Łukasza Skoniecznego

zadań faktycznie wykonywanych w poszczególnych

z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych

oddziałach. Podczas dyskusji nad tymi zmianami

projekt Repozytorium. Powstało ono na potrzeby

tematem wiodącym, budzącym wiele kontrowersji,

Wydziału EiTI w celu ewidencji dorobku naukowego

okazała się sprawa utworzenia Oddziału Kolekcji

Wydziału. Obecnie trwają prace nad wdrożeniem

Dziedzinowych.

go na potrzeby całej Uczelni. Poza ewidencją

dotyczące

dorobku

dziedzinowych oraz rozkładu czasu ich pracy.

Rady

Bibliotecznej,

którego

biblioteka wdraża i przystępuje do ich realizacji

podczas

naukowego

Repozytorium

pozwala

na generowanie różnego rodzaju raportów, np. dla
Ministerstwa

Nauki.

naukowych,

pozwala

Identyfikuje
na

pracowników

pokazanie

dorobku

o powierzenie

Dane

zamieszczane w Repozytorium mogą pochodzić
z baz

danych

istniejących

na

poszczególnych

wydziałach oraz z Internetu (np. Google Scholar,
strony wydawców). W Repozytorium automatycznie
naliczane są punkty zgodnie z aktualną punktacją

bibliotekarzy

posiedzenie Rady Bibliotecznej obecnej kadencji.

również

projektów.

wątpliwości

W dniu 5 marca 2013 r. odbyło się trzecie

Rada

bazy

m.in.

obowiązków

zakresu

naukowego na całym świecie poprzez Internet, pełni
funkcję

się

Pojawiły

pozytywnie

zaopiniowała

wniosek

kierownika

Oddziału

funkcji

Informatyzacji Elżbiecie Mroczek, funkcji kierownika
Biblioteki Wydziału Chemicznego Agnieszce Celej
oraz kierownika Sekcji Wypożyczalni Studenckiej
Joannie Suskiej. W dalszej części obrad został
przedstawiony przez dyrektor Jolantę Stępniak

przyjętą na listach Ministerstwa. Kolejnym punktem

projekt

posiedzenia było przedstawienie przez Dyrektor

Biblioteki. Podczas dyskusji nad tymi zmianami

Biblioteki Głównej Jolantę Stępniak projektu zmian
w Regulaminie organizacyjnym BG PW. Zmiany

zmian

w

regulaminie

organizacyjnym

dużo uwagi poświęcono projektowi utworzenia
Oddziału Kolekcji Dziedzinowych.

te wynikają z nowych projektów oraz zadań, które

(MMM)

Projekt zmiany regulaminu
Stępniak



zmianę rosyjskiej wersji nazwy BG,

przedstawiła, najpierw kierownikom Oddziałów BG,



uzupełnienie

W

styczniu

2013

r.

dyr.

a następnie na posiedzeniu

Jolanta

Rady Bibliotecznej,

kierowników

zakresu
o

projekt zmiany Regulaminu Organizacyjnego BG,

współdziałanie

który obejmuje:

organizacyjnym

obowiązków

odpowiedzialność
z

innymi
w

za

komórkami

realizacji

zadań

Informacje

Oddziału

oraz

odpowiedzialność

za

Kolejnym etapem było utworzenie w 2011 roku

powierzone mienie,





wprowadzenie

Sekcji Kolekcji Dziedzinowych (zmiana Regulaminu

możliwości

tworzenia

organizacyjnego

BG

przez

trzy zmiany w strukturze organizacyjnej

Zarządzeniem Rektora PW nr 15/2011). Zmiana

(powołanie

Ewidencji

ta usankcjonowała w sposób formalny realizację

i Archiwizacji Dorobku Naukowego PW,

projektu Bibliotekarze dziedzinowi. Równocześnie

przekształcenie dwóch komórek: Filii BG

grupa

PW Biblioteki DS. Akademik na Punkt

uczestniczyła w szkoleniach (13 osób uzyskało

Biblioteczny

działający

kwalifikacje w zakresie opracowania rzeczowego,

w ramach OUiPZ oraz wydzielenie z tego

kilka ukończyło e-kurs z RefWorks), a także

Oddziału Sekcji Kolekcji Dziedzinowych

wykonywała szereg bieżących prac wynikających

i utworzenie

z zadań bibliotekarzy dziedzinowych (opracowanie

DS.

Akademik

Oddziału

Kolekcji

Biblioteczną,

zaopiniowana

samodzielnych stanowisk merytorycznych,
Oddziału

Radę

pozytywnie

osób

wprowadzona

zaangażowanych

w

projekt

Dziedzinowych,

rzeczowe zbiorów, aktualizacja klasyfikacji lokalnej,

aktualizacja zadań oddziałów i komórek

gromadzenie list lektur, zgłaszanie dezyderatów

zgodnie

na wystawy, udział w testowaniu i ocenie baz

z

aktualnymi

potrzebami

dziedzinowych).

i faktycznie realizowanymi zadaniami.
Projekt utworzenia Oddziału Kolekcji Dziedzinowych

Powołanie

wzbudził wiele kontrowersji i był przedmiotem

podstawowego

dyskusji podczas kilku kolejnych organizowanych

wyraźnego

w tym celu spotkań z kierownikami oddziałów BG,

bezpośrednio

przedstawicielami

bibliotecznych i nowych zadań, których realizację

przedstawicielami

bibliotek
SBI

specjalistycznych,

w Radzie

Bibliotecznej,

Sekcji

nie

rozwiązało

problemu,

jakim

rozdzielnia
z

jednak

jest

potrzeba

związanych

zadań

udostępnianiem

zbiorów

powierzono

bibliotekarzom

a także był omawiany na kolejnym (marcowym)

opracowanie

rzeczowe

posiedzeniu Rady Bibliotecznej.

z Wydziałami). Problem ten, podobnie jak ogólny

Bibliotekarze

dziedzinowi,

warto

wzmocnienia

więc

(wymagania stawiane kandydatom, cele projektu,
jego

realizacji)

Bibliotekarz_dziedzinowy,

BG:

BGWIN

dostęp

dziedzinowych

w

zaproponowano

utworzenie

lepiej

wszystkim pracownikom BG PW w materiałach na
(adres

regularnych
z

kontaktów

pracownikami

styczniu

2013

Oddziału

roku
Kolekcji

na lepszą organizację pracy Oddziału UiPZ, a także

w trakcie realizacji projektu, został udostępniony
dysku

i

Biblioteki

Dziedzinowych (zamiast Sekcji). Zmiana ta pozwoli

i dokument ten, jak i inne materiały powstające

wspólnym

kontakty

projektu. W wyniku dyskusji z grupą bibliotekarzy

marcu 2010 roku jego założenia zostały spisane

etapy

i

i studentami PW, zaciążył negatywnie na ocenie

na kilku otwartych zebraniach pracowników BG, a w

zadania,

stałych

przedstawicieli

wrócić do jego początków. Projekt był dyskutowany

planowane

zbiorów

(np.

brak wiedzy o celach projektu, w tym potrzebach

U podstaw konfliktu leży niezrozumienie celu
projektu

dziedzinowym

określi

zasady

współpracy

z

innymi

Oddziałami.

–
tylko

Obecna

dyskusja

nad

zmianą

Regulaminu

z komputerów sieci BGPW, data archiwizacji pliku

organizacyjnego

z założeniami ogólnymi marzec 2010 rok). Ostatnio

doprowadzić

zamieszczono tam również przygotowane przez

i zadań Oddziału Kolekcji Dziedzinowych oraz ich

bibliotekarzy

relacji

dziedzinowych

omówienie

prac

z

do

innymi

Biblioteki

Głównej

określenia
Oddziałami.

powinna

odpowiedzialności

Zadania

innych

wykonywanych w ramach projektu w latach 2011-

Oddziałów BG nie będą mniejsze, a jedynie

2012 (przygotowane w lutym 2013 roku).

uszczegółowienia

2

wymaga

zakres

dziedzinowy

Informacje

ich odpowiedzialności i formy współpracy. Z punktu

ograniczona).

widzenia organizacyjnego i powierzonych zadań,

Regulaminu organizacyjnego BG usprawni pracę

Oddział

całej Biblioteki.

Kolekcji

Dziedzinowych

będzie

pełnił

Pilne

wprowadzenie

zmiany

podobna rolę jak Filia BG (ale liczba zadań będzie
(JoSt)
Zebranie pracowników
7 stycznia 2013 r. odbyło się zebranie pracowników

i potrzebie zgłaszania planów organizacji szkoleń

Biblioteki Głównej z dyrekcją BG. Przedstawiono

oferowanych

zadania, organizację pracy i zasady rozliczeń

Omówiono kwestie związane z promocją nowego

związane

projektów DUN

wizerunku Biblioteki Głównej poprzez jej nową

finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki

stronę domową, logo i ujednolicenie form plakatów

i Szkolnictwa Wyższego oraz wynikające z przyjętej

i informacji.

przez Senat PW Uchwały o ewidencji i archiwizacji

przedstawicieli BG w pracach Komisji Senackich

dorobku naukowego PW, która powierza nadzór

oraz prowadzeniu innych form promocji Biblioteki

merytoryczny

i jej zbiorów (planowane wystawy i konkursy,

z realizacją

nad

dwóch

tworzonym

Repozytorium

przez

poszczególne

Podkreślono

Bibliotece Głównej. Mówiono także o kolejnym

inicjatywy

związane

etapie realizacji projektu Bibliotekarze dziedzinowi

Czochralskiego).

oddziały.

znaczenie

z

udziału

Rokiem

Jana

(JoSt)
Biblioteka na rzecz nowego kierunku studiów
W marcu 2013 r. Wydział Administracji i Nauk

zakup zbiorów z określonych dziedzin przygotowały:

Społecznych zwrócił się do Biblioteki Głównej

pełnomocnik kwestora Beata Dobosz i Elżbieta

z prośbą o dane dotyczące działalności Biblioteki

Mroczek (na podstawie danych ze zintegrowanego

Głównej oraz dostępności w niej lektur w związku

systemu bibliotecznego tylko na zakup książek

z wystąpieniem Wydziału o uruchomienie nowego

ze wskazanych działów wydano ponad 42 tys.

kierunku

złotych).

studiów

(Bezpieczeństwo

Narodowe).

Komentarz

o

ogólnych

zasadach

Informacje o dostępności przydatnych dla nowego

funkcjonowania biblioteki opracowała dyr. Jolanta

kierunku

zbiorów

Stępniak.

(w tym

konkretnych

bibliotecznych-

i elektronicznych

drukowanych

wskazanych

lektur)

Podobne materiały mogą być przygotowywane

bibliotekarz

opracował

na zamówienie

dziedzinowy- Joanna Basińska (łącznie prawie
10 tys.

tytułów

książek

i

ponad

26

wszystkich

Wydziałów

(np.

na

potrzeby akredytacji), wspierając opis warunków

tys.

jakie są tworzone dla funkcjonowania konkretnego

egzemplarzy), dane o budżecie i wydatkach na

kierunku studiów.
.(JoSt)
Zbiórka książek
W kwietniu w BG zostanie przeprowadzona akcja

zostawiać książki w przygotowanych do tego

zbiórki książek do biblioteki polskiej na Litwie.

kartonach w BG (w Wypożyczalni Studenckiej i w

Zbieramy

Wolnym Dostępnie na poziomie II) oraz w Filii przy

encyklopedie

książki
dla

dziecięce,
dzieci

itp.

młodzieżowe,
(nie

zbieramy

ul. Narbutta.

podręczników). Osoby chcące wesprzeć akcję mogą
(BR, APet)
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Facebook
portalu

nagrodami są bilety do Teatru na Woli. Profil

społecznościowym Facebook regularnie śledzi 759

biblioteki wciąż się rozwija, dzięki coraz większej

użytkowników i ta liczba wciąż wzrasta. Na naszej

aktywności

stronie

regularnie

wymiany informacji na temat działalności naszych

zamieszczamy cykle: Słówko dnia, Czy wiesz że...,

placówek oraz prezentacji wiadomości i ciekawostek

Galeria z książką w tle. Dużą popularnością wśród

dotyczących czytelnictwa i bibliotek.

Profil

Głównej

Biblioteki

oprócz

informacji

na

bieżących

użytkowników.

Jest

on

miejscem

naszych czytelników cieszą się konkursy, w których
(APet)
Oddział Informacji Naukowej
W pierwszym kwartale 2013 roku OIN przeprowadził

i składa

szkolenia:

Tonakiewicz-Kołosowską



przez

Annę

oraz

Iwonę

Socik,

dla

przeprowadzonego przez dr Katarzynę

doktorantów

PW

w

ramach

warsztatu

obowiązującego przedmiotu

Biblioteczne

Lech

zasoby

Seminarium

Chemia.

informacyjne
dla

na

doktorantów

oraz

kursu
Kurs

z

SciFindera

e-learningowego

E-

został

e-learningowy

zaplanowany na pierwszą połowę kwietnia.

PW.


W grudniu i styczniu przeprowadzono dwa

4,6 i 7 marca- zajęcia z przysposobienia

dwugodzinne wykłady (Anna Tonakiewicz-

bibliotecznego dla studentów Wydziału

Kołosowska),

Inżynierii Produkcji (studia stacjonarne II

w

których

uczestniczyło

w sumie 360 doktorantów. Na zakończenie

stopnia).

zajęć z tego przedmiotu doktoranci musieli

i angielskim

także

Komorowska. Łącznie uczestniczyło w nich

zaliczyć

bibliotecznej

e-kurs

Platformie

RefWorks

na

Zajęcia

w



Biblioteki

Głównej

pozytywnym.

Warszawskiej

z

ocenianie

zadań

kursu

zostało

polskim
Grażyna

12 marca- szkolenie dla pracowników

156 osób ukończyło szkolenie z wynikiem
Prowadzenie

języku

przeprowadziła

75 osób.

e-learningowej.

Grupa kursantów liczyła 185 osób, z czego

oraz

powierzone

Politechniki

zakresu

normalizacji.

Prezentację przygotowały i przedstawiły

Iwonie Socik, Monice Gajewskiej oraz

Anna

Elizie Królak.

Gajewska oraz Eliza Królak. W spotkaniu

5-7

luty-

dodatkowe

z przysposobienia
studentów
Wydziału

inżynierii

Anna

wzięło

(pracowników

dla

niestacjonarnych
Lądowej.

Tonakiewicz-Kołosowska,

łącznie

szkolenia

bibliotecznego

studiów

poprowadziły

udział

Biblioteki

Monika

26
Głównej

osób
oraz

Sieci). Głównym celem szkolenia było

Zajęcia

zapoznanie pracowników ze zbiorem norm

Tonakiewicz-

oraz ogólnymi zasadami udostępniania

Kołosowska, Monika Gajewska i Iwona

księgozbioru.


Socik.


z wykładów

w sesji zimowej (grudzień-styczeń)- zajęcia

Pedagogicznym



się

22 marca- rozpoczęły się zajęcia z zakresu

1 marca - zajęcia realizowane w ramach

wyszukiwania informacji przygotowane dla

przedmiotu

studentów

Informacja

na

anglojęzycznych

Wydziału

Chemicznej

Inżynierii Środowiska. Zajęcia stanowią 1/3

i Procesowej. W zajęciach uczestniczą 43

przedmiotu Searching and Sharing of

osoby. Szkolenie potrwa do maja 2013 r.

Knowledge, realizowanego na kierunku

Wydziale

Inżynierii

Naukowa

4

Informacje

Environment

Protection

Synoradzkiego Projektowanie Procesów

Engineering.

został

Technologicznych.

kursem

przeprowadzony przez dr Katarzynę Lech,

e-learningowym

z

RefWorks.

Zajęcia przeprowadziła Monika Gajewska.


Wykład

Trzygodzinny wykład zostanie uzupełniony

szkolnie

dla

która podjęła się współpracy z BG PW
w zakresie

Wydziału

dyplomantów

wspierania

szkoleń

Chemicznego na kierunku Biotechnologia.

dziedzinowych

Szkolenie składało się 2 części: wykładu

pokrewnych. Jako uzupełnienie wykładu

z chemii

i

nauk

oraz kursu e-learningowego E-Chemia.

studentom zaproponowano udział w kursie

Zajęcia zostały przeprowadzone dla 26

e-learningowym.

osób, w ramach wsparcia przedmiotu prof.

w dniach 7-28 marca.

odbył

E-learning

się

(MG, GK, ATK)
Multiwyszukiwarka Discovery
27

br.

lutego

odbyło

się

firmy

sprawie

Scholar, 4. Katalog biblioteczny i bazy danych,

multiwyszukiwarki

Discovery. Teresa Górecka,

5.Bez narzędzia (jakiekolwiek narzędzie wybrane

firmę

prezentację,

w

porównawczej

w

Discovery Service (EDS), 2.Summon, 3.Google

z przedstawicielem
reprezentująca

EBSCO

spotkanie

EBSCO,

której

przedstawiła

dokonała

podstawowych

przez studenta). Źródła wybrane przez studentów

analizy

były oceniane przez 4 bibliotekarzy

komponentów

(dwóch

bibliotekarzy z Bucknell University i dwóch z Illinois

technologicznych odróżniających, w jej ocenie,

Wesleyan

University).

EBSCO Discovery Service od innych tego typu

omówione

w

serwisów, tj: Summon Service (Serials Solutions)

Comparing the Search effectiveness of EBSCO

i Primo

Service

wyszukiwania,

–

(ExLibris)

zasób,

opcje

możliwości

Wyniki

artykule

badań

Paths

of

zostały

Discovery:

Discovery Service, Summon, Google Scholar, and

zapamiętywania

Conventional

Library

Resources.

Artykuł

na

jest

wyników, cytowania, inne. Teresa Górecka zwróciła

dostępny

także uwagę na badania efektywności tego typu

http://crl.acrl.org/content/early/2012/05/07/crl-

serwisów, przeprowadzone w grupie 87 studentów

374.full.pdf+html

reprezentujących różne kierunki studiów z dwóch

Spotkanie

różnych uczelni. Studenci zostali podzieleni na 5

przedstawionych

grup testowych, zależnie od rodzaju narzędzia do

z oczekiwaniami bibliotekarzy.

zakończono

stronie:

dyskusją

narzędzi

w

na

temat

konfrontacji

wyszukiwania z jakiego mieli korzystać: 1.EBSCO
(ATK)

Biblioteka Wydziału Chemicznego
W

ramach

projektu

Scalanie

i

centralnego

katalogu

bibliotek

PW

pełnotekstowych prof. Mieczysława Rybczyńskiego,

aktualizacja

Jana Zawidzkiego i Wacława Iwanowskiego.

Biblioteka

Wydziału Chemicznego kontynuowała prace nad

Trwały

wprowadzaniem

zbiorów

Wydziału

wprowadzaniem opisów publikacji pracowników PW

Architektury.

pierwszym

2013

do bazy Biblio.

W

wprowadzono

do

katalogu

Biblioteki
kwartale
35

tytułów

r.

również

intensywne

prace

nad

prac

doktorskich, ok. 350 tytułów czasopism oraz ponad

W styczniu rozpoczęły się zmiany w organizacji

2300 roczników czasopism.

procesu

W

projekcie

przygotowywane

Ocalić
były

od

materiały

zapomnienia
do

zostały

bibliografii

gromadzenia,
wzajemną

które

nauką

zapoczątkowane

rejestracji

wpływu

materiałów bibliotecznych w module gromadzenia

5
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systemu

ALEPH

oraz

kopiowania

bibliograficznych i rekordów khw z katalogu Nukat.

opisów

(AC)
Filia przy ul. Narbutta
W pierwszym kwartale 2013 r. w Filii przy Narbutta

kilku dni. Ponadto w lutym rozpoczęliśmy prace

prace koncentrowały się głównie na udostępnianiu

w ramach

książek, szczególnie w okresie wzmożonego ruchu

centralnego

na początku semestru. Działalność wypożyczalni

Warszawskiej

utrudniła

zaplanowane są do czerwca.

dość

poważna

awaria

sprzętu

projektu

Scalanie

katalogu
na

i

aktualizacja

bibliotek

Politechniki

Wydziale

SIMR.

Prace

komputerowego, która została usunięta w ciągu
(AK)
Filia BG w Płocku
W Filii Biblioteki Głównej PW w Płocku trwają prace

instrukcja wprowadzania danych do repozytorium

nad

PW

uruchomieniem

ewidencji

repozytorium

i

systemu

dorobku naukowego PW. Pracownik

oraz

kontaktach

podane
i

informacje

linkach

do

o potrzebnych

wersji

testowej

biblioteki przygotowuje się do przeprowadzenia

i produkcyjnej bazy. Na koniec warsztatów wszyscy

warsztatów szkoleniowych dla przedstawicieli Filii

otrzymają login i hasło dostępu do bazy. Szkolenia

PW w Płocku z: Wydziału Budownictwa, Mechaniki i

zostaną przeprowadzone w Czytelni Filii BGPW

Petrochemii

oraz

w Płocku.

Uczestnikom

szkolenia

Kolegium

Ekonomicznego.

zostanie

Przeszkolonych

zostanie

sześciu pracowników Filii PW w Płocku.

przedstawiona

(AKow)

Seminaria i szkolenia
Spotkanie komisji senackich
10 stycznia z inicjatywy Pełnomocnika ds. Studiów

propozycje wspólnej oferty programowej (która

Anglojęzycznych w PW pani prof. Zielińskiej odbyło

mogłaby być realizowana dla wielu wydziałów),

się spotkanie Komisji Senackich z przedstawicielami

zawierającej

wydziałów PW, będącymi pełnomocnikami

m.in. mechanikę, nauki podstawowe, jak i program

studiów

anglojęzycznych.

zaprezentowano

Podczas

propozycje

ds.

spotkania

program

obejmujący

podstawowy,

różne

W spotkaniu udział wzięła

reorganizacji

obejmujący
specjalizacje.

Anna Tonakiewicz-

dotychczasowych rozwiązań w zakresie kształcenia

Kołosowska,

w języku angielskim w PW. Nowe propozycje

przygotowała i przedstawiła prezentację na temat

zmierzają do ujednolicenia oferty studiów zarówno

oferty szkoleń bibliotecznych dla studentów I, II i III

pod względem merytorycznym, jak i opłat za studia.

stopnia studiów w języku angielskim.

Poruszono

wiele

tematów

i

która na prośbę organizatorów

przedstawiono
(ATK)

Nukat- Autostrada Informacji Cyfrowej
18

marca

2013

r.

w

gmachu

Biblioteki

prac

wykonanych

w

ramach

się

projektu finansowanego ze środków Programu

konferencja Nukat- Autostrada Informacji Cyfrowej.

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem

Uniwersyteckiej

Była

ona,

w
w

Warszawie
pierwszej

odbyła

podsumowaniem

swojej

części,

projektu było zapewnienie szerokiego dostępu do

6
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informacji o zbiorach polskich bibliotek naukowych

wkrótce staną się obowiązującym standardem na

oraz do wybranych zasobów cyfrowych online.

świecie. Aktualnie można śledzić projekt BIBFRAME

Podobnie jak to ma miejsce w bibliotece BG PW,

zainicjowany przez Bibliotekę Kongresu, który ma

NUKAT podjął się scalania katalogów lokalnych

doprowadzić

z Katalogiem Centralnym. W efekcie katalog został

formatem bardziej uniwersalnym. W niedalekiej

rozbudowany do 2,5 mln opisów bibliograficznych.

przyszłości środowisko bibliotekarskie niewątpliwie

Ponadto

dokonano

tytułów

retrokonwersji

czasopism

zmodernizowano

z

około

lat

KaRo

oraz

zastąpienia

formatu

MARC

czeka dostosowanie naszych zasad katalogowania
do światowych standardów.

1801-1939,

wyszukiwarkę

rozproszonego

1600

do

katalogu
Była to znakomita okazja do dyskusji na temat roli

zdigitalizowano

najcenniejsze czasopisma ze zbiorów bibliotek sieci

norm

i

standardów

we

współczesnym

UW.

bibliotekarstwie, roli bibliotek w procesie dostępu do
informacji oraz wpływu nowych technologii na ich

Druga

część

standardom

konferencji

poświęcona

katalogowania,

które

została

funkcjonowanie.

zapewniają

Pani

Maria

Burhard

w podsumowaniu dodała, że nie żyjemy w izolacji.

wysoką jakość informacji i stanowią podstawę we

Wszystko

współpracy

centralnych.

tworzymy krajowy system informacji dla środowisk

Przedstawiono najnowsze trendy w katalogowaniu.

naukowych. W przyszłości dążyć się będzie do

Nowe zasady katalogowania zwane RDA, już

powstania globalnej sieci informacyjnej.

w

katalogach

jest

ze

sobą

powiązane.

Obecnie

(MW)
Informacje z Nukat


NUKAT.

Szczególnie

cenne

się nowa, aktualizowana publikacja z serii

informacje znajdą tam katalogerzy, gdyż

FoKa

rekordu

porusza m. in. temat najnowszego KHW

dokumentu

dla nazw Wydawców, wprowadza w nowy

Krystyny

format, który niedługo zastąpi MARC’a

Sanetry, Beaty Góreckiej i Anny Graff.

oraz zapoznaje z tajnikami tworzenia KHW

Publikacja jest przeznaczona głównie dla

dla nazw zbiorowych, skupiając się na

bibliotek

haśle ujednoliconym. Każdy kto tworzy

pt.

MARC

bibliograficznego

NUKAT

21

dla

ikonograficznego



www

Nakładem wydawnictwa SBP ukazała

autorstwa

współpracujących
może

ale

z

Centrum

być

również

kartoteki

wzorcowe,

zrozumie

wagę

Są

też

wykorzystywana przez biblioteki stosujące

zawartych

format MARC 21. Polecam.

oczywiście lżejsze tematy jak recenzje

Ukazał się nowy numer Kwartalnika

tam

z ciekawych

informacji.

publikacji

oraz

informacje

z wydarzeń w innych bibliotekach.

Tytuł Ujednolicony udostępniony na stronie

(MW)
Badanie efektywności bibliotek
W dniach 7-8 marca w Sulejówku odbyło się

i upowszechnieniem

seminarium

narzędzia

dotyczące

funkcjonowania

badania

bibliotek

efektywności

mierzenia

i działalności

publicznych

zestawu

standardów

poprawnej

jednostek

jako

organizacji
bibliotecznych

i pedagogicznych. Spotkanie to miało na celu

(wynikającego ze Strategii SBP na lata 2010-2021).

podsumowanie

Podczas

kolejnego

etapu

prac

Zespołu

powołanego przez Zarząd Główny SBP do realizacji
zadania

związanego

z

seminarium

przedstawiono

rezultaty

pilotażowych badań efektywności w wybranych

opracowaniem

bibliotekach publicznych i pedagogicznych (za rok

7
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2012)

oraz

pilotażowych

badań

satysfakcji

statystyk

bibliotecznych

oraz

wskaźników

użytkowników (we wszystkich typach bibliotek, także

funkcjonalności. W spotkaniu uczestniczyła Edyta

naukowych).

Kędzierska współpracująca z Zespołem powołanym

Dyskutowano

również

nad

wykorzystaniem, kierunkami zmian i przyszłością

przez SBP do realizacji wskazanego zadania.
(EK)

BazTech
W dniach 18-19 marca 2013 r. odbyło się zebranie

merytorycznych bazy BazTech i Portalu BazTOL.

Rady Konsorcjum BazTech. W roli organizatora

Kolejnym tematem dyskutowanym były sprawy

spotkania wystąpiła Biblioteka Główna Politechniki

finansowe i plan pracy w 2013 r. – wprowadzanie

Śląskiej w Gliwicach, która gościła Pełnomocników

danych

pierwszego dnia obrad. Drugi dzień spędziliśmy

doskonalenie platformy YADDA, nowy interfejs dla

w Centrum

BazTech. Zaproponowano powołanie zespołu ds.

Informacji

Naukowej

i

Bibliotece

spotkania

bazy

za

pomocą

DeskLight,

pozyskiwania pełnych tekstów. Część spotkania

Akademickiej w Katowicach.
Podczas

do

zostało

dotyczyła udostępnienia metadanych BazTech oraz

przedstawione

współpracy z POL-on i POL Index. W spotkaniu

sprawozdanie rzeczowo-finansowe Konsorcjum za

udział wzięła Agnieszka Celej – od marca 2013 roku

rok 2012 - rozliczenie finansowe, realizacja zadań

pełnomocnik Rektora PW do spraw BazTech.
(AC)

Kartografia wojskowa
12 marca 2013 r. odbyło się otwarte seminarium pt.:

zakłady litograficzne produkujące mapy. Począwszy

Wojna a mapa. Kartografia wojskowa podczas

od 1793 r. Francja, a w latach 1872-1893 również

I wojny

została

Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Rosja, Stany

płk. dypl. dr Eugeniusza

Zjednoczone oraz Austro-Węgry, przy pomocy

światowej.

przedstawiona przez

Prezentacja

Sobczyńskiego. Podczas wykładu

zaznaczono,

balonów wykonywały rozpoznania lotnicze, na

że funkcjonuje określenie geografia bezpieczeństwa

podstawie których aktualizowano

zamiast wojenna, wojskowa. Przytoczono słowa

okresie powstały etatowe oddziały balonowe.

prof. Wiktora

który

Grygorenki,

stwierdził,

że

W drugiej połowie XVIII wieku kartografowie pruscy

o mapach wojskowych decyduje przede wszystkim

rozpoczęli wykonywanie zdjęć topograficznych ziem

cel i treść. Ponadto zwrócono uwagę na fakt, że

polskich, na bazie których w terminie późniejszym

wojenna rywalizacja przyczyniała się do rozwoju

powstawały mapy. W 1914 r. po raz pierwszy

przemysłu militarnego, a na potrzeby tworzenia map

zostało

zbierano informacje, które służyły polityce, wojnie,
geopolityce,

propagandzie

oraz

po

tworzenie

Lowes’a

z

z

samolotu

lotnictwa

przez

brytyjskiego.

raz

pierwszy

zarejestrowano

z

samolotu

fotograficzny obraz Ziemi w paśmie podczerwieni

miejsce od XVIII do XX wieku, wpływały na pomiary
na

zdjęcie

Pojawiły się również prymitywne kamery. W 1919 r.

z drogami. Wszelkie konflikty oraz wojny mające

oraz

wykonane

porucznika

wykonywaniu

konkretnych prac inżynieryjnych np. związanych

ziemskie

mapy. W tym

(Hoffman).

opracowań

Stosowano

panoramicznej,

kartograficznych.

zdjęcia

fotogrametrię

w

postaci

naziemną,

szkice

widokowe.
Od drugiej połowy XIX wieku tworzono różnego
rodzaju

publikacje,

i praktyczne,

opracowania

dotyczące

zagadnień

W czasie I wojny światowej powstawały m. in. mapy

teoretyczne

okopów.

wojskowo-

Od

XVII

wieku

istniała

kartografia

forteczna, która miała duże znaczenie w latach

geograficznych. W tym okresie powstawały również

8
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późniejszych,

podczas

kolejnych

konfliktów

Podczas spotkania omówiono również mające

przeradzających się w wojny. Przed wybuchem

miejsce w czasie I wojny światowej przekształcenia

I wojny światowej powstawały mapy taktyczne,

instytucji zajmujących się zbieraniem informacji

sztabowe.

w celu

dotyczące

mapy

gruntowych,

geologiczne:

minerskie,

surowców,

oraz

ich

struktury

Korpusu Ekspedycyjnego, Königlich Preussische

obszarów

Landesaufnahme,

znacznie wykraczające poza granice własnego
państwa,

map

organizacyjne (np. Dêpot de la Guerre, Brytyjskiego

W okresie XVIII-XX wieku powstawały mapy:
przeglądowo-topograficzne,

tworzenia

Korpusu

Wojskowych

Topografów).

wód

przewodnictwa

Opracowanie dr E.Sobczyńskiego na temat historii

elektrycznego, niszczeń łącznie z obiektami, które

map

miały być zniszczone, mapy pozycyjne, cywilne.

http://geoforum.pl/?menu=47155,47156&link=woj

Pod koniec I wojny światowej pojawiły się mapy

sko-wstep.

lotnicze oraz topograficzno-przeglądowe oparte na

W seminarium wzięła udział Małgorzata Kapica.

określonych

standardach.

W

czasie

I

można

przeczytać

po

adresem:

wojny

światowej powstawały głównie mapy wielkoskalowe
(do 10 000) oraz średnioskalowe (do 300 000).
(MK)
Baza Wiley
15

stycznia

w

Warszawskiego

Bibliotece
odbyły

Uniwersytetu

się

wszystkim zaprezentowano jednak udoskonalenia

warsztaty

dotyczące

z przedstawicielem firmy Wiley. W spotkaniu wzięli

W

trakcie

szkolenia

i

procesu

wyszukiwania

informacji w bazie Wiley.

udział zarówno bibliotekarze jak i pracownicy
naukowi.

zawartości

Bibliotekę Główną na spotkaniu reprezentowały

poruszono

Anna

zagadnienia związane z publikowaniem artykułów w

Tonakiewicz-Kołosowska,

Iwona

Socik,

Monika Gajewska.

czasopismach o wysokim impact faktorze. Przede

(MG)
Spotkanie z bibliotekarzami amerykańskimi
4 marca w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego

Lubansa, prezentację osiągnięć zawodowych Sheryl

odbyło

spotkanie

Anspaugh

oraz

z bibliotekarzami amerykańskimi. Na zaproszenie

spotkanie.

Spotkanie

koła

Hollender

reprezentujący

się
Stowarzyszenia

przyjechali

Bibliotekarzy

Polskich

Łazarskiego.

John Lubans Jr. i Sheryl Anspaugh.

dyskusję,

która

zakończyła
dr

poprowadził

Bibliotekę

Bibliotekę
Główną

Henryk
Uczelni

Politechniki

Spotkanie zostało podzielone na trzy części: wykład

Warszawskiej reprezentowały: Anna Tonakiewicz-

dotyczący zarządzania oraz efektywnych metod

Kołosowska

i

Monika

Gajewska.

pracy w grupie przeprowadzony przez Johna
(MG)
Projekt Passim
9 stycznia 2013 r. w Bibliotece Jagiellońskiej w

zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego

Krakowie odbyło się kolejne spotkanie zespołu

społeczeństwa wiedzy, w ramach projektu PASSIM.

realizującego Zadanie Badawcze pt. Utworzenie

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele m.in.:

uniwersalnej,

platformy

Biblioteki

Narodowej,

sieciowych

Biblioteki

Medycznej

hostingowej

otwartej,
i

repozytoryjnej

komunikacyjnej

dla

9

Biblioteki
UJ,

Jagiellońskiej,

Instytutu

Informacji

Informacje

Biblioteki

W drugiej części spotkania przedstawiono plan

Głównej Politechniki Warszawskiej. Spotkanie było

przeprowadzenia testów funkcjonalnych systemu

poświęcone

(odnośnie

Naukowej

i

Bibliotekoznawstwa
sposobom

UJ,

prezentacji

zasobów

formy,

bibliotecznych na utworzonej platformie oraz testom

przykładowych

funkcjonalnym systemu.

moderatorów, itp.)

doboru

scenariuszy

użytkowników,
zadań,

liczby

W trakcie pierwszej części spotkania wypracowano
wspólne stanowisko odnośnie schematu rekordu

W spotkaniu uczestniczyła Iwona Socik z BGPW.

książki opartego o mapowanie MARC21-Dublin
Core.
(IS)

10

