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Zebranie pracowników 
 dniu 26.04.br odbyło się zebranie pracowników w 
czasie którego dyrekcja Biblioteki Głównej 

poinformowała o najważniejszych działaniach na terenie 
Uczelni, przedstawiła sytuację finansową Biblioteki 
Głównej i kierunki działań. 

 
 

 
Wybory władz Uczelni 
W wyniku wyborów na Uczelni na lata 2002 – 2005 
wybrano następujące władze: 
Rektor: prof. dr hab. Stanisław Mańkowski 
Prorektor ds. Nauki: prof. dr hab. Piotr Wolański 
Prorektor ds. Ogólnych  prof. dr hab. Włodzimierz 
Kurnik 
Prorektor ds. Studiów: prof. dr hab. Lech Czarnecki 
Prorektor ds. Studenckich: dr hab. Andrzej Jakubiak 
Prorektor PW ds. Szkoły Nauk Technicznych i 
Społecznych w Płocku: prof. dr hab. Janusz Zieliński 
 
Informacje 
− Na wniosek prorektora prof. Jerzego Zielińskiego 
Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny zmienił nazwę na 
Szkołę Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku 
− Na posiedzeniu Senatu w dniu 17.04. został 
zatwierdzony plan rzeczowo-finansowy Politechniki 
Warszawskiej na rok 2002. Plany budżetu 
poszczególnych jednostek Uczelni będą ustalone w 
następnym miesiącu 
− Od dnia 01.01. Muzeum, będące jednostką 
organizacyjną Biblioteki Głównej zostało wyłączone, 
jako jednostka samodzielna oraz uzyskało nowe 
pomieszczenia w Gmachu Areodynamiki 
− Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił o 
przywrócenie odznaczenia Zasłużony dla Politechniki 
Warszawskiej i zmiany formy nagrody jubileuszowej 
− SBP w uzgodnieniu z Krajową Radą Bibliotekarzy i 
Radą ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego 
przygotowało projekt zmian w ustawie o bibliotekach, 
głównie dotyczący podstaw organizacyjno-prawnych 
bibliotek publicznych oraz Narodowego Zasobu 
Bibliotecznego. Rada Wykonawcza Konferencji 
Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych zaproponowała 

uzupełnienie ustawy o zapis, włączający biblioteki szkół 
wyższych do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. 
- Minister Edukacji Narodowej i Sportu powołał 
Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia 
postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na 
dyplomowanego bibliotekarza oraz na dyplomowanego 
pracownika dokumentacji i informacji naukowej na lata 
20002 – 2005. 
 
Sytuacja finansowa biblioteki 
Z planu finansowego Politechniki Warszawskiej wynika, że 
środki przyznane na import czasopism, jak również 
działalność biblioteczno-informacyjną będą kształtowały się 
nominalnie na poziomie roku ubiegłego. Oznacza to 
konieczność niezmiernie oszczędnej gospodarki środkami 
finansowymi. Należy liczyć się z wzrostem cen czasopism 
zagranicznych, książek a także norm oraz w związku z 
Rozporządzeniem Ministra Finansów dodatkowymi kosztami 
przy odprawach celnych książek i czasopism zagranicznych. 
Dyrekcja obawia się, że będzie zmuszona nadal do 
drastycznego ograniczenia zakupów książek zarówno 
naukowych, jak i podręczników dydaktycznych. 
 
Kierunki działań 
Dyrekcja zwróciła uwagę, że ranga Uczelni zobowiązuje 
do aktywnych działań, mających na celu dalszą 
modernizację działalności Biblioteki Głównej, mimo 
problemów finansowych. Od szeregu lat obserwuje się 
wzmożenie aktywności bibliotekarzy w kraju, także w 
mniejszych szkołach wyższych i należy sobie 
uświadomić, że wstrzymanie tempa rozwoju spowoduje 
regres, nie do odrobienia w przyszłości, pogarszający 
warunki korzystania z Biblioteki Głównej dla studentów i 
pracowników naukowych. 
Ranga Biblioteki Głównej brana jest również pod uwagę 
przy ocenie jednostek uczelni przez Komisje 
Akredytacyjne.  
Mając na względzie usprawnienie działalności 
biblioteczno-informacyjnej dyrekcja będzie: 
- Kontynuowała prace związane z komputeryzacją w 
filiach Biblioteki Głównej przy ul. Narbutta i Filii-
Biblioteki Wydziału Chemicznego 
- W miarę możliwości finansowych kontynuowane 
będą również prace nad wyodrębnieniem, opracowaniem, 
zabezpieczaniem i udostępnianiem zbiorów szczególnie 
cennych, tworzących Narodowy Zasób Biblioteczny.  
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- Prowadzone są prace związane z porządkowaniem 
zbiorów, przejętych ze znoszonych bibliotek oraz 
porządkowaniem zbiorów znajdujących się od szeregu lat 
w formie depozytów na wydziałach. W ostatnich dniach 
przejęto zbiory, stanowiące kolekcję po prof. Olszewskim 
oraz zbiory byłej Katedry Historii Techniki 
- Zbiory te będą wprowadzone do katalogu 
komputerowego 
- Zgodnie z planem rozpoczęto przy współpracy z 
Radą Biblioteczną weryfikację prenumeraty czasopism 
zagranicznych i baz na rok 2003. 
-  W dalszym ciągu będzie prowadzona promocja 
usług Biblioteki Głównej 
- Należy dołożyć starań, aby przyśpieszyć drogę 
książki do użytkownika  i w tym kierunku dyrekcja 
dokona analizy działalności pracy oddziałów 
− Sytuacja finansowa obliguje Bibliotekę Główną, aby 

w większym stopniu współpracować z bibliotekami 
systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki 
Warszawskiej, zwłaszcza w zakresie gromadzenia i 
informacji naukowej. Współpraca ta musi jednak 
wynikać z chęci współpracy obu stron. 

Zwiększone również będą wymagania wobec 
pracowników Biblioteki Głównej, filii i bibliotek domów 
studenckich. Podstawą oceny będzie nie tylko rzetelność 
w wypełnianiu obowiązków i uczciwość, ale również 
efektywność, inwencja i umiejętność współpracy w 
zespole. 
 
Na zakończenie dyrekcja podziękowała pracownikom 
Biblioteki, którzy wyróżnili się: 
- Przy organizacji szkoleń w zakresie użytkowania 
systemu Aleph i korzystania z baz danych, apelując 
jednocześnie o rozszerzenie działań, promocyjnych, 
zwłaszcza w odniesieniu do korzystania z czasopism 
pełnotekstowych, dostępnych dzięki udziałowi Biblioteki 
Głównej w konsorcjach 
- Przy organizacji wystawy książek naukowych, wspólnie 
z IPS 
- Przy wzbogaceniu zbiorów Biblioteki Głównej z darów 
np. w ramach egzemplarza obowiązkowego z Biblioteki 
Uniwersytetu Warszawskiego, z kolegium Nauk 
Ekonomicznych, z MEN i z KBN 
- Przy organizacji seminarium grupy Polalepha i za 
bardzo dobre przygotowanie wystąpień 
- Przygotowaniu referatów na dwie konferencje 
ogólnopolskie i włączeniu się w przygotowanie 
konferencji w Bibliotece Głównej Politechniki 
Warszawskiej. 
 
Biblioteka Główna przygotowuje Konferencję 
„Współpraca bibliotek naukowych w zakresie obsługi 
użytkowników” 23-24.09. 
Zgłoszono wiele referatów, w tym również z Biblioteki 
Głównej 

Szersze informacje umieszczone są na stronie WWW. 
(E.D.) 

Rada Biblioteczna 
 
W dniu 28. 05. 02r. odbyło się posiedzenie Rady 
Bibliotecznej. 
Porządek obrad. 
1. Przyjęcie protokółów: 

a. nr 7 z posiedzenia Rady Bibliotecznej w dniu 29. 
10. 01r. 

b. protokółu z posiedzenia Prezydium Rady 
Bibliotecznej w dniu 17. 01. 02r. 

2. Informacje z posiedzenia Prezydium Rady 
Bibliotecznej. 

3. „Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej i 
bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego 
Politechniki Warszawskiej za rok 2001”. 

4. Informacje Dyrekcji Biblioteki Głównej. 
5. Program weryfikacji importu czasopism. 
6. Zniesienie biblioteki Instytutu Metrologii i 

Systemów Pomiarowych na Wydziale Mechatroniki. 
7. Wolne wnioski. 
Dyrektor Biblioteki Głównej Elżbieta Dudzińska 
przedstawiła „Sprawozdanie...za rok 2001”. 
W podsumowaniu „Sprawozdania...za rok 2001” dyrektor 
Elżbieta Dudzińska określiła warunki niezbędne dla 
prawidłowego rozwoju Biblioteki Głównej i bibliotek 
systemu biblioteczno-informacyjnego: 
- współpraca w zakresie gromadzenia zbiorów z 

bibliotekami systemu biblioteczno-informacyjnego 
PW i innymi bibliotekami naukowymi; 

- zwiększenie możliwości dostępu użytkowników do 
dokumentów elektronicznych; 

- sukcesywne wdrażanie zintegrowanego systemu 
komputerowego w bibliotekach systemu 
biblioteczno-informacyjnego PW; 

- stabilizacja finansowa działalności bibliotecznej i 
informacyjnej. 

Kierownik Oddziału Czasopism mgr Sławomir Połotnicki 
omówił koncepcję gromadzenia czasopism w Bibliotece 
Głównej. Doraźnym celem Oddziału Czasopism jest 
korekta prenumeraty na rok 2003, wynikająca z 
możliwości finansowych Biblioteki Głównej. Celem 
długofalowym powinien być udział Politechniki 
Warszawskiej w konsorcjach na dostęp do 
elektronicznych wersji czasopism oraz ścisła współpraca 
z czołowymi bibliotekami naukowymi środowiska 
warszawskiego. Przedmiotem współpracy powinna być 
przede wszystkim polityka gromadzenia czasopism 
zagranicznych, w tym także negocjowanie warunków 
udziału w konsorcjach. 
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Na posiedzenie Rady Bibliotecznej przybył 
Prorektor ds. Nauki prof. Stanisław Bolkowski. 

Prof. Stanisław Bolkowski, Dyrektor Biblioteki 
Głównej oraz Prezydium Rady Bibliotecznej w imieniu 
wszystkich członków RB podziękowali prof. Andrzejowi 
Makowskiemu za przewodniczenie Radzie Bibliotecznej 
przez 3 kadencje, w czasie których Pan Profesor był 
orędownikiem rozbudowy Biblioteki Głównej i rozwoju 
bibliotek naszej Uczelni. 

Prof. Andrzej Makowski, kończąc ostatnie 
posiedzenie Rady Bibliotecznej kadencji 1999-2002, 
serdecznie podziękował wszystkim obecnym za 
współpracę. 

(T.S.) 

PolALEPH 
19 kwietnia 2002 r. w Politechnice Warszawskiej odbyło 
się IV zebranie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu 
ALEPH – PolALEPH.  

Spotkanie było podzielone na dwie części 
tematyczne. Pierwsza z nich zatytułowana 
„Komunikowanie się w ramach grupy PolALEPH 
w aspekcie organizacyjno - problemowym” 
obejmowała następujące prezentacje: 

Lista dyskusyjna – referowała Przewodnicząca mgr 
Agata Wietecha, przedstawiono problematykę listy 
dyskusyjnej, zwłaszcza korzyści wynikające z wymiany 
informacji w ramach grupy oraz ich wpływ na współpracę 
z firmą serwisową.  

Strona WWW – nową stronę domową grupy 
przedstawiła mgr Grażyna Kiwała. Propozycja została 
zaakceptowana i obecnie strona grupy PolALEPH jest 
tworzona w Bibliotece Głównej Politechniki 
Warszawskiej przez Grażynę Kiwałę i Agatę Wietechę. 
Dostępna jest pod adresem: 

http://www.bg.pw.edu.pl/polaleph/ 
Nowi członkowie – prowadziła mgr Grażyna Bożek. 

Przedstawiciele instytucji członkowskich kandydujący do 
grupy informowali o stanie komputeryzacji, a szczególnie 
zaawansowaniu prac w ALEPHIE w swoich bibliotekach. 
Po głosowaniu przyjęto do grupy następujące biblioteki: 
Akademia Rolnicza we Wrocławiu. Biblioteka Główna 
- Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 
Biblioteka Główna
- Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna 
- Książnica Pomorska im. St. Staszica 
- Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu 
- Politechnika Wrocławska. Biblioteka Główna i OINT 
Po przedstawieniu sprawozdania z działalności za lata 
2000 – 2002, które złożyła dotychczasowa Przewod-
nicząca mgr Agata Wietecha, przeprowadzono wybory do 
Komitetu PolALEPHa. 

Skład nowo wybranego Komitetu przedstawia się 
następująco:  

Przewodniczący – dr inż. Grzegorz Płoszajski (Z-ca 
dyr. Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej),  

Członkowie – mgr Jolanta Markowska (Kancelaria 
Sejmu. Biblioteka Sejmowa), mgr Agata Wietecha 
(Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej). 

Część druga dotyczyła współpracy w ramach 
projektu NUKAT, współpracy z firmą ALEPH Polska 
oraz prezentacji oprogramowania: 
- mgr Jolanta Markowska przygotowała informację 
o seminarium firmy Ex Libris na Cyprze, na którym 
omawiano obecnie użytkowaną wersję 14 systemu 
ALEPH, szczególnie z punktu widzenia administratorów 
i bibliotekarzy systemowych. 
- mgr Radosława Dziubecka, szefowa firmy ALEPH 
Polska, przedstawiła sprawy organizacyjno-techniczne 
i finansowe związane z systemem ALEPH. 
- mgr Elżbieta Górska omówiła problem współpracy 
Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy z Centrum 
Formatów i Kartotek Wzorcowych Biblioteki 
Uniwersytetu Warszawskiego. 
- dr inż. Grzegorz Płoszajski zreferował zagadnienie 
scalania katalogów bibliotek do postaci katalogu 
centralnego. Opracowanie powstało na podstawie 
doświadczeń ze scalania katalogów bibliotek właczanych 
do systemu ALEPH z katalogiem Biblioteki Głównej już 
istniejącym w systemie. 
 
Organizatorami spotkania były mgr Agata Wietecha oraz 
mgr Grażyna Kiwała 

(agaw) 

Spotkanie Komitetu 
PolALEPHA 

9 maja o godz.11.00 odbyło się spotkanie robocze 
Komitetu PolALEPHa, w którym uczestniczyli: 
Przewodniczący dr inż. Grzegorz Płoszajski, 
Członkowie: mgr Jolanta Markowska i mgr Agata 
Wietecha. 

Omawiano sprawy organizacyjne związane ze 
współdziałaniem oraz propozycjami wspólnych 
przedsięwzięć. Ich realizacja zależeć będzie przede 
wszystkim od reakcji członków i chęci podjęcia przez 
nich wspólnych działań. 

Do Polskiej Grupy Użytkowników systemu ALEPH 
przyjęto Książnicę Pomorską, która już od pewnego czasu 
posiada system ALEPH (styczeń 2000), jednak 
dotychczas nie była formalnie członkiem grupy. Obecnie 
grupa liczy 23 członków. 

(agaw) 
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Prace w ALEPHie 
Wykazy egzemplarzy z przejmowanych 
kolekcji 
W zakresie usprawnienia pracy w Oddziale Gromadzenia 
Książek zaprojektowano i udostępniono pracownikom 
raport zawierający listę egzemplarzy przeniesionych z 
kolekcji innych, przejętych przez Bibliotekę Główną 
bibliotek. Dane do raportu pobierane są z systemu 
ALEPH.  

Dzięki temu raportowi praca dotychczas 
wykonywana odręcznie poprzez tworzenie listy 
w edytorze tekstów (dla Oddziału Kontroli i Aktualizacji) 
jest generowana automatycznie, niejako przy okazji 
wydruku kontrolnego akcesji. Wydruki te bazują na tych 
samych danych i różnią się przede wszystkim sposobem 
ich przedstawienia.  

Dopracowania wymaga jedynie sposób przetwa-
rzania przez program sygnatur przekazywanych do NZB. 
Raport z egzemplarzy NZB 
Wkrótce zostanie wykonany kolejny raport, dotyczący 
Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Potrzebę jego 
wykonywania zgłosiła mgr Janina Pelc (Oddział Kontroli 
i Aktualizacji). Sądzimy, że będzie on podobnym 
ułatwieniem, gdyż będzie sporządzany na podstawie 
danych pobieranych z systemu. 
Drukowanie inwentarzy 
12 kwietnia przekazano do Oddziału Opracowania 
Książek i Zbiorów Specjalnych aplikację do drukowania 
inwentarzy książek. Aplikacja została zaprojektowana 
przez mgr Agatę Wietechę z Ośrodka Informatyzacji. Do 
tej pory wydruk inwentarzy odbywał się w Ośrodku 
Informatyzacji. 

Dane będące podstawą wydruku są wyszukiwane 
w systemie ALEPH, pobierane na lokalny dysk przy 
pomocy jednego z modułów, a następnie wczytywane do 
wspomnianej aplikacji. Umożliwia ona wykonanie 
zestawień zbiorczych dotyczących liczby egzemplarzy, 
sum ogólnych oraz sum w ramach poszczególnych 
sposobów nabycia dokumentu. W celu wyświetlenia 
inwentarza na ekranie podaje się numer pierwszej strony 
wydruku oraz sumę z przeniesiena. Pokazany na ekranie 
dokument podlega jeszcze sprawdzeniu wg kilku prostych 
reguł. Ostatni etap to naciśnięcie przycisku Drukuj 
(format wydruku A3). W ten sposób, za jednym razem 
można uzyskać wiele stron inwentarza, a w ostatnim 
czasie, tj. od połowy kwietnia do połowy maja, 
wydrukowano kilkaset stron.  

Po zainstalowaniu programu pracownicy 
odpowiedzialni za inwentarze zostali przeszkoleni 
w wykonywaniu czynności związanych z procedurą 
obsługi aplikacji. 

Po wydrukowaniu luźne stronice są zatwierdzane 
i podpisywane przez Kwesturę PW, a po zebraniu 
większej liczby stron (np. po roku) oprawiane. 

Należy zaznaczyć, że ręczne wypełnianie 
inwentarza, w sposób tradycyjny, które wykonywali 
pracownicy tego oddziału byłoby o wiele bardziej 
czasochłonne i pracochłonne, dlatego też jest to duże 
usprawnienie w zakresie organizacji pracy i obiegu 
dokumentów. 

(agaw) 

Spotkanie w BWCh 
5 kwietnia dyrekcja Biblioteki Głównej spotkała się 
z kierowniczką oraz pracownikami Filii Biblioteki 
Głównej Biblioteki Wydziału Chemicznego. Spotkanie 
miało charakter roboczy. Zostały omówione szczegółowo 
tematy związane z systemem zabezpieczenia księgozbioru 
przed kradzieżą,  ustawieniem księgozbioru podręcznego 
w czytelni jak również komputeryzacją zbiorów 
bibliotecznych. Spotkanie miało na celu modernizację 
działalności biblioteczno-informacyjnej Filii Biblioteki 
Głównej. 

(J.Z.) 

Kolekcja prof.Olszewskiego 
 dniach 22–23 kwietnia został przejęty przez 
Bibliotekę Główną księgozbiór po profesorze 
Politechniki Warszawskiej Eugeniuszu 

Olszewskim. Kolekcja obejmuje szeroko pojęte 
naukoznawstwo i technoznawstwo, historię nauki i 
techniki  liczy około 14 000 woluminów. Po opracowaniu 
i częściowej konserwacji zostanie udostępniona naszym 
użytkownikom. 

(J.Z.) 

Zbiory z Kolegium Nauk 
Społecznych 

23 kwietnia Biblioteka Kolegium Nauk Społecznych 
i Administracji Politechniki Warszawskiej przekazała 
Bibliotece Głównej około 700 woluminów książek 
z zakresu historii nauki i techniki. Około 60 książek 
pochodzi z XVIII, XIX i początków XX wieku dotyczą 
historii  nauki i nauk technicznych  ,historii  naszej 
Uczelni i kadry nauczającej. Książki te wzbogacą 
Narodowy Zasób Biblioteczny. 

(J.Z.) 

W
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Nowości na stronie WWW 
achęcamy do zaglądania na naszą stronę WWW. 
Oprócz często zmieniających się informacji o 
dostępie do czasopism pełnotekstowych pojawiła się 

ostatnio informacja o dostępie online do słowników 
językowych, słownika języka polskiego, słownika 
informatycznego. Korzystanie ze słowników jest bardzo 
proste i szybkie ... no powiedzmy na tyle szybkie, na ile 
pozwala na to obciążenie sieci. Jeden ze słowników 
(Onetu) daje możliwość umieszczenia na swoim pasku 
łączy internetowych w Internet Explorerze Asystenta, co 
jeszcze bardziej ułatwia dostęp i przyspiesza 
wyszukiwanie. 

(G.K.) 

Szkolenie EBSCO 
18 kwietnia br. odbyła się w Bibliotece Głównej 
prezentacja i szkolenie w zakresie baz EBSCO w ramach 
projektu EIFL Direct dla bibliotek, które przystąpiły do 
konsorcjum EIFL dofinansowywanego przez Komitetu 
Badań Naukowych i Fundację Sorosa. 

Szkolenie zostało zorganizowane dla bibliotekarzy 
systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki 
Warszawskiej i zainteresowanych użytkowników. 

W pierwszej części spotkania przedstawiono nowe 
opcje przeszukiwania w bazach EBSCOhost/EIFL Direct 
i funkcje alertowe, linki CrossRef oraz linki do innych 
serwerów pełnotekstowych. 

Część II była przeznaczona przede wszystkim dla 
bibliotekarzy i administratorów systemu i obejmowała 
funkcje administracyjne takie jak: autoryzacja dostępu, 
grupy i profile użytkowników, sporządzanie raportów 
użytkownika, ładowanie rekordów USMARC do katalogu 
OPAC, zakładanie linków do innych serwerów (np. 
ScienceDirect), kolekcji lokalnej biblioteki i inne. 

W szkoleniu, które Prowadziła pani Teresa Górecka 
z firmy EBSCO, uczestniczyło około 30 osób z Biblioteki 
Głównej, bibliotek wydziałowych i instytutowych. 

(A.T.) 

Wybory w organizacjach 

związkowych 
W dniu 13.03.br. odbyły się wybory do Komisji Koła 
NSZZ Solidarność Biblioteki Głównej. W skład Komisji 
weszli: 
Zbigniew Lewandowski – Przewodniczący 
Irena Fronczak – Wiceprzewodnicząca 

Członkowie: Anna Kaczyńska 
  Teresa Golińska 
  Małgorzata Muszyńska 

(Z.L.) 
 
W dniu 17.04.br. odbyły się wybory do Rady 
Oddziałowej Związku Nauczycielstwa Polskiego 
Biblioteki Głównej. W skład Rady weszli: 
Jacek Trojanowski – Prezes 
Jerzy Gądek – Wiceprezes 
Agata Komsta - sekretarz 

(J.G.) 

Szkolenie w OIN 
7 maja b.r. przeprowadzono szkolenie dla bibliotekarzy 
filii Biblioteki Głównej PW w zakresie korzystania z baz 
danych i możliwości ich udostępniania w sieci 
Politechniki Warszawskiej. W szkoleniu udział wzięli: 
Jacek Trojanowski, Mariola Rymuza, Elżbieta 
Owczarczyk, Agnieszka Celej. 
Na spotkaniu omówiono: 
Bazy danych o zasięgu ogólnokrajowym: 
Baza Zawartości Polskich Czasopism Technicznych 
Baza materiałów pokonferencyjnych SympoNet 
Bazy dostępne w komputerowym systemie bibliotecznym 
Aleph: 
Bibliografię publikacji pracowników PW 
Bibliografię Prac Doktorskich i Habilitacyjnych 
Bazę Prospectus 
Bazy Bibliograficzno-abstraktowe dostępne w sieci 
uczelnianej: 
Chemical Abstracts 
EI Compendex 
INSPEC 
SCI-EX 
Bazy czasopism pełnotekstowych dostępne w sieci 
uczelnianej: 
Academic Press 
Elsevier  
Proquest 
Springer 
SwetsNavigator 
Bazy danych dostępne na innych warunkach (dostęp 
czasowy lub w ramach prenumeraty czasopism w wersji 
papierowej-nieodpłatnie) 
Czasopisma American Institute of Physics 
EIFL-Ebsco 
Emerald Insight 
E-printy 
US Department of Energy 
Wiley InterScience 
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Spotkanie przeprowadziła kierowniczka Ośrodka 
Informacji Naukowej Anna Tonakiewicz. 
Wszystkich zainteresowanych takim spotkaniem w 
innym, dogodnym terminie, prosimy o kontakt: tel. wew. 
73-00 lub 628-71-84; e-mail: tonak@bg.pw.edu.pl 

(A.T.) 

Seria wydawnicza SBP 
7 maja, w przeddzień „Dnia Bibliotekarza”, Koło 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece 
Uniwersytetu w Warszawie zorganizowało spotkanie pt.: 
Seria wydawnicza SBP „Formaty – Kartoteki”. Ten 
znakomity cykl wydawniczy rozpoznawalny po symbolu 
graficznym FO-KA poświęcony jest Formatom 
i Kartotekom Haseł Wzorcowych.  

Dzięki inicjatywie mgr Marii Burchard i decyzji 
dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 
dr Henryka Hollendra Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich stało się wydawcami prac, które powstały 
w Centrum Formatów i Kartotek Haseł Wzorcowych przy 
Bibliotece Uniwersyteckiej. 

O wadze ukazujących się tam materiałów wie każdy 
bibliotekarz wykorzystujący książki serii „Formaty, 
Kartoteki” w procesie katalogowania oraz tworzenia 
rekordów khw. 

Spotkanie było okazją do przedstawienia krótkiej 
historii wydawnictwa jak również jego dokonań i planów 
wydawniczych za rok 2002. W trakcie spotkania 
przedstawiono najnowszy tom serii „Format MARC21 
dla dokumentu dźwiękowego” autorstwa  A. Drożdża i 
M. Stachyry. 

Wśród zaproszonych gości byli autorzy prawie 
wszystkich prac sygnowanych serią FO-KA  oraz uznane 
autorytety środowiska bibliotekarskiego takie jak Maria 
Lenartowicz, Anna Paluszkiewicz, Andrzej Padziński, 
oraz dyrektor Wydawnictwa SBP Janusz Nowicki.  

Z ramienia Biblioteki Głównej Politechniki 
Warszawskiej udział w spotkaniu wzięły mgr Danuta 
Łomża oraz mgr Małgorzata Wornbard. 

(M.W.) 

Konferencja w Bydgoszczy 
 dniach 15 – 17 maja 2002, odbyła się 
w Bydgoszczy konferencja naukowa, 
zorganizowana przez Bibliotekę Główną Akademii 

Techniczno-Rolniczej, z okazji 50-lecia ATR, na temat 
„Udział bibliotek akademickich w kształtowaniu 
społeczeństwa informacyjnego w Polsce: potencjał, 
możliwości, potrzeby.”  

Sesje konferencji odbywały się w kompleksie sal 
audytoryjnych Akademii i w Ośrodku Szkolenia Kadr 
S.W. „Zacisze” w Klonowie nad Brdą. 

Podczas konferencji wysłuchano referatów na temat 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego i roli jaką mają 
do spełnienia w nim biblioteki, współpracy między 
bibliotekarzami a społecznością akademicką, potrzeb 
rynku i potencjału bibliotek akademickich oraz 
współpracy bibliotek w zakresie promocji i wspomagania 
badań naukowych. 

W sesji trzeciej konferencji komunikat wygłosiła 
Dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej 
st. kustosz dypl. mgr Elżbieta Dudzińska („Konsorcjum 
Link Springer – zakres tematyczny, wykorzystanie, 
możliwości”, aut.: E. Dudzińska, E, Mroczek). W tej 
samej sesji został także wygłoszony, przez Andrzeja 
Kamińskiego, referat pt.:„Strona internetowa biblioteki 
jako brama do wiedzy” (aut.: A. Kamiński, A. Portacha, 
J. Żochowska). 

Konferencji towarzyszyły prezentacje systemów 
zabezpieczeń zbiorów i nowych produktów 
elektronicznych służących zarządzaniu zasobami 
czasopism. 

(A.K.) 

Konferencja w Krakowie 
 dniach 3-4 czerwca pod hasłem „Edukacja na 
odległość dla społeczeństwa informacyjnego – 

oczekiwania bibliotek: teoria i praktyka” odbyła się 
w Krakowie VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
zorganizowana przez Instytut Informacji Naukowej 
i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Polskie Towarzystwo Bibliologiczne i European 
Assocation for Library and Information Education and 
Research .Na konferencji został przedstawiony artykuł 
autorstwa A.Kamińskiego, A.Portachy, J.Żochowskiej 
zatytułowany. „Usługi biblioteczne w nauczaniu na 
odleglość” będący głosem w dyskusji nad wspomaganiem 
przez biblioteki procesu nauczania na odległość. 
Bibliotekę Główną PW reprezentowali dr Grzegorz 
Płoszajski i mgr Alicja Portacha. 

(A.P.) 

Zwiedzali bibliotekę 
Prof. Yonghong Tan (Chiny) 
20 V naszą bibliotekę zwiedzili pracownicy naukowi 
Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Technicznego 
w Guilin (Chiny). Dziekan Wydziału prof. Yonghong Tan 
interesował  się możliwościami dostępu studentów do 
internetu, korzystania z elektronicznych baz danych oraz 
zintegrowanym systemem komputerowym Aleph. 

W
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Zwiedzającym podobało się nowoczesne wyposażenie 
Biblioteki jak również sam budynek nadbudowy. 

(J.Z.) 
 
Bibliotekarze z AR i AWF z Wrocławia 
18 kwietnia gościliśmy przedstawicieli Bibliotek: 
Akademii Rolniczej i Akademii Wychowania Fizycznego 
z Wrocławia. Goście zapoznali się z systemem 
zabezpieczenia księgozbioru przed kradzieżą, z systemem 
powiadamiania użytkowników w czytelniach o realizacji 
zamówionych materiałów w magazynie podstawowym, 
przechowywaniem i zabezpieczeniem Narodowego 
Zasobu Bibliotecznego. 
Przede wszystkim zaś zaznajomili się z pracą oddziałów 
Opracowania Książek oraz Udostępniania. W związku 
z zakupem systemu ALEPH naszych gości interesowały 
zasady pracy oddziałów, opracowania zbiorów oraz praca 
i problemy Oddz. Udostępniania 

(J.Z.) 
 
Uczniowie 
Bibliotekę Główną odwiedzili uczniowie : 
- Zespołu Szkół Samochodowych z ul. Targowej w 

Warszawie 
- Szkoły Podstawowej w Mielcu 
- Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Grabowcu 

(A.P.) 
 
 

Warto przeczytać 
Książki: 
1. Biblioteki na wschodnich ziemiach II 

Rzeczypospolitej: informator. Red. naukowy Barbara 
Bieńkowska 

2. Urszula Paszkiewicz: Inwentarze i katalogi bibliotek z 
ziem wschodnich Rzeczypospolitej 

3. Irena Dziok-Strelnik: Bibliografia starych druków 
lubelskich: 1630 – 1800 

4. Adam Konderak: Bibliografia prasy opozycyjnej w 
PRL do wprowadzenia stanu wojennego. 

5. Piotr Lechowski: Biblioteki Krakowa w okresie 
okupacji niemieckiej 1939-1945 

6. Paulina Buchwald-Pelcowa: Cenzura w dawnej 
Polsce: między prasą drukarska a stosem 

7. Konrad Zawadzki: Prasa ulotna za Zygmunta III; 
Bibliografia czasopism warszawskich 1579-1981. T.I. 
1994- 

8. Bibliografia niezależnych wydawnictw ciągłych z lat 
1976-1990. Pod red. Stefanii Skwirowskiej 

9. Polskie bibliotekarstwo w perspektywie wejścia do 
Unii Europejskiej. Warszawa 2002 

10. Udział bibliotek akademickich w kształtowaniu 
społeczeństwa informacyjnego w Polsce – potencjał, 
możliwości, potrzeby. Materiały z konferencji. 
Bydgoszcz 2002 

 
Artykuły: 
Forum Akademickie nr 2/2002 

- Wojciechowski J.: Za(nie)mówienia publiczne. 
s. 38-39. 

- Jazdon A.: Librarius w bibliotekach. s. 68-70 
Przegląd Techniczny 2002 Nr18/9 

- Potrzebna zmiana – Wywiad z Sekretarzem 
stanu KBN prof. M. Bartosikiem 

Przegląd Biblioteczny 2001 Nr.3 s.243-249 
- Sowiński Jerzy: Produkcja książki współczesnej 

a cyfrowe systemy gromadzenia, 
przechowywania i przetwarzania informacji 

Bibliotekarz nr5/2002 
- Bolesław Howorka: Bibliotekarskie potyczki z 

prawem i urzędnikami, czyli rozważań o 
demokratycznym państwie prawnym ciąg dalszy. 

- Franciszek Czajkowski: Nowe wyzwania nie 
tylko przed bibliotekarstwem amerykańskim. 

- Krystyna Szylhabel, Joanna Wróbel: Egzamin na 
bibliotekarza dyplomowanego 
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