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Radosnego przeżycia
Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego
w atmosferze nadziei i pokoju
życzy Dyrekcja
Biblioteki Głównej
Politechniki Warszawskiej

Dyrekcja Biblioteki Głównej
zaprasza
pracowników Biblioteki
na złożenie życzeń świątecznych
w dniu 26 marca o godz. 1430
w sali nr 11 (Informatorium)

UKD - tezaurus
6.03.1997 r. odbyło się w Bibliotece
Głównej
Politechniki
Łódzkiej
kolejne
spotkanie zespołu d/s normalizacji haseł
słownych symboli UKD i stworzenia wspólnego
indeksu przedmiotowego, który przyjmie postać
tezaurusa. W pracach tego zespołu wzięły udział
mgr Danuta Łomża i mgr Małgorzata
Wornbard.Przed rozpoczęciem prac mgr
Małgorzata Wornbard rozdała wszystkim
uczestnikom sprawozdanie z poprzedniego
spotkania, które odbyło się 22 stycznia br. w
BG PW, a zorganizowane zostało przez
pracowników Oddziału Opracowania Druków
Zwartych i Zbiorów Specjalnych.
W toku dyskusji ustalono, że budowa
tezaurusa będzie oparta na polskiej normie PN92 N-90018 “tezaurus jednojęzyczny - zasady
tworzenia, forma i struktura” oraz na
najnowszym skróconym wydaniu tablic UKD
z wykorzystaniem w razie konieczności pełnego
ich wydania. Omówiono w ramach ćwiczeń
przygotowane przez kilku przedstawicieli
bibliotek przykłady deskryptorów. W trakcie
dyskusji nad strukturą haseł pospolitych
wynikło wiele wątpliwości, które z powodu
braku czasu nie zostały w pełni rozstrzygnięte.
Postanowiono, że dalsza dyskusja będzie toczyć
się za pomocą poczty elektronicznej.
Następne
spotkanie
odbędzie
się
w kwietniu w Warszawie. Wówczas Główna
Biblioteka Komunikacyjna przedstawi swój
własny program do tworzenia tezaurusów
i zapozna zespół z osiągnięciami swojej
placówki w tym zakresie.

Seminarium na UW

W

dn. 7 marca 1997 r. w Sali Senatu
Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się
pierwsze seminarium Instytutu Problemów
Współczesnej
Cywilizacji
zorganizowane
wspólnie z Polskim Forum Akademicko-

Gospodarczym. Tematem seminarium była
ochrona własności intelektualnej, a program
obejmował następujące zagadnienia: stosunki
prawne
łączące
uczelnie
i pracowników;
zasadnicze formy prawne, w których pracownik
może uzyskiwać dochody poza uczelnią
z wykorzystaniem jej dóbr; ochrona prawna
interesów uczelni. Celem seminarium było
omówienie problemów prawnych i etycznych,
które mogą pojawiać się przy współpracy uczelni i
jej pracowników z innymi instytucjami, przede
wszystkim gospodarczymi
W seminarium wzięła udział z-ca dyr BG
Anna Wojciechowska

Konferencja w Kielcach

W

dniach 17 - 19.03. dyrektor Elżbieta
Dudzińska i zastępca dyrektora Anna
Wojciechowska
wzięły
udział
w konferencji nt. „Projekt poprawy polskiego
systemu bibliotek szkół wyższych poprzez
rozwój strategii doradztwa”, zorganizowanej
przez Politechnikę Świętokrzyską w Ameliówce
koło Kielc.
W konferencji wzięło udział ok. 80 osób
głównie dyrektorów bibliotek szkół wyższych.
Konferencja była kontynuacją działań,
zgłoszonych
przez
grupę
bibliotek
współpracujących w ramach projektu TRAIL,
które poprzednio organizowały spotkanie
w Łopusznej. Goœæmi konferencji byli
przedstawiciele MEN (Dyr. W. Sienkiewicz),
British Council oraz Standing Conference of
National and University Libraries.
Obrady otworzył i uczestniczył w
pierwszym spotkaniu Prorektor Politechniki
Świętokrzyskiej prof. dr hab. M. Poniewski.
W pierwszych dwóch dniach wygłoszono
bardzo ciekawe referaty, poruszające różnego
rodzaju problemy, leżące w centrum
zainteresowania
bibliotekarzy.
Wymienię
kolejno:
• Dr Helena Dryzek - Dyrektor (IINTE):
Problemy organizacji działalności informacyjnej
w Polsce.

3
Prof. Jacek Wojciechowski (WBP Kraków):
Nowe formy organizacji usług bibliotecznych.
• Prof. Czesław Daniłowicz (BG i OIN
Wrocław):
Komputeryzacja i systemy informacyjne.
• Prof. Radosław Cybulski (UW):
Marketing jako sposób zarządzania biblioteką.
• Dr Katarzyna Materska (UW):
Przygotowanie bibliotekarzy dla potrzeb
rozwoju informacji na różnych poziomach
kształcenia.
• Prof. Wanda Pindlowa (UJ):
Szkolenie kadr dla potrzeb bibliotekarstwa
i informacji naukowej.
• Dr Jerzy Maj (BN):
Budownictwo i wyposażenie bibliotek - nowe
tendencje w związku z komputeryzacją
bibliotek.
• Mgr Grażyna Moskalska (BG PR):
Rozwój zbiorów bibliotecznych.
• Mgr Teresa Wildhardt (BG WSP Kraków):
Zasady finansowania bibliotek.
Naszym zdaniem na specjalną uwagę
zasługiwała wypowiedź prof. dr hab. Wandy
Pindlowej, która nie ograniczyła się do referatu,
jednocześnie przekazując szereg przemyśleń,
związanych
ze
stanem
obecnym
i
perspektywami studiów bibliotekoznawczych.
W czasie sesji plenarnej dyrektorzy
bibliotek uczestniczących w projekcie TRAIL
przedstawili
informacje
o
kierunkach
działalności bibliotek i przewidywanej strategii
rozwoju :
D. Kapinos (Politechnika
Świętokrzyska.),
M. Nahotko
(Politechnika
Krakowska);
K. Modzelewska (Szkoła Główna Handlowa);
T. Wildhardt (WSP Kraków), J. Janiak (Bibl.
Uniwersytetu
Łódzkiego);
S.
Gałęzia
(Politechnika Radomska).
Obrady prowadzili kolejno : D. Kapinos,
H. Szarski, E. Dudzińska, W. Dziatkiewicz.
W trzecim dniu obradom przewodniczył dyr
Stefan Czaja (UMK - Toruń).
Głównym
celem
konferencji
było
powołanie Konferencji Dyrektorów Bibliotek
•
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Szkół Wyższych, na wzór Konferencji
Rektorów Szkół Wyższych.
Po ożywionej dyskusji zebrani wyrazili
akceptację dla nowej organizacji, która powinna
doprowadzić do ściślejszej współpracy bibliotek
i wypracowania strategii ich rozwoju.
Dyskutowano również nad wstępnym projektem
statutu, przedstawionym przez dyr. J. Janiaka,
przygotowanym w oparciu o statut bibliotek
brytyjskich, stowarzyszonych w organizacji
„Sconul” (Standing Conference of National and
University Libraries).
Po dyskusji wyłoniono grupę dyrektorów,
zobowiązanych do przygotowania I Konferencji
Dyrektorów, na której przewiduje się powołanie
Rady Wykonawczej oraz określenie zasad
działania. Planuje się zorganizowanie tej
konferencji w czerwcu lub wrześniu na
Politechnice Warszawskiej. Do grupy roboczej
zaproponowano dyrektorów :
Grzegorza Bogdana, Stefana Czaję, Elżbietę
Dudzińską, Jana Janiaka, Danutę Kapinos
i Krzysztofa Zamorskiego.

Z prasy fachowej
Bibliotekarz, nr 2/1997
- Lucjan Biliński: Obowiązkowe egzemplarze
biblioteczne
- Bolesław Reh: Kilka uwag do nowej ustawy
o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych
- Bolesław Howorka: O projekcie “Programu
rozwoju informacji naukowej i technicznej
w Polsce (Z MECHANIZMAMI DO 2000 R.)”
- Ze świata mediów: Ciekawe strony WWW

Wydawnictwa
Ukazał się nowy, 20 tom serii NAUKADYDAKTYKA-PRAKTYKA
“Zastosowania
komputera w bibliotece” autorstwa Jerzego Maja,
Marka Nahotki i Władysława Szczęcha.
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Biblioteka Narodowa w serii Prace Instytutu
Bibliograficznego wydała:
- Maria Janowska: Opis bibliograficzny
wydawnictw ciągłych (interpretacja postanowień
PN-N-01152-02) Warszawa 1996
- Maria Janowska: Opis bibliograficzny artykułów
(interpretacja
postanowień
PN-N-01152)
Warszawa 1997
Celem poradników jest przybliżenie nowych zasad
opisu, gdyż jak pisze autorka, ze względu na
postępujące procesy automatyzacji katalogów
bibliotecznych,
bibliotekarze
potrzebują
dokumentu
zawierającego
zasady
opisu
bibliograficznego, sformułowane w sposób
bardziej precyzyjny i kompleksowy, aniżeli
przepisy dotychczas stosowane w bibliotekach.
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