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Rada Biblioteczna 
IV posiedzenie Rady Bibliotecznej odbyło się 19 maja 
2009 r. Głównym punktem obrad było Sprawozdanie z 
działalności Systemu Biblioteczno-Informacyjnego 
Politechniki Warszawskiej w 2008 roku oraz informacja o 
kosztach prenumeraty czasopism zagranicznych i 
elektronicznych serwisów w roku 2009 oraz o planach na 
rok 2010. Podczas prezentowania Sprawozdania przez 
dyrektor BG Jolantę Stępniak, a także w dyskusji, która 
odbyła się po jego zakończeniu uczestniczył Prorektor do 
Spraw Nauki PW prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik. 

Rada pozytywnie zaopiniowała: 
- wnioski o likwidację Biblioteki Studium Języków 

Obcych oraz Biblioteki Instytutu Konstrukcji 
Budowlanych; 

- wnioski osobowe:  
Dorota Borkowska - awans na stanowisko kustosza 
Agata Komsta - awans na stanowisko starszego 

bibliotekarza oraz powołanie na kierownika Filii BG przy 
ul. Narbutta 

Małgorzata Wornbard - powołanie na kierownika 
Oddziału Opracowania Książek i Zbiorów Specjalnych. 

Dominującym podczas tego posiedzenia Rady 
problemem była dyskusja dotycząca braku odpowiedniej 
ilości środków finansowych na pokrycie rosnących 
kosztów zakupu licencji i prenumeraty zagranicznych 
czasopism, baz danych, serwisów elektronicznych oraz 
książek w roku bieżącym oraz w roku 2010. 

(S.P.) 

Biblioteki WEiTI w katalogu 

centralnym 
 przyjemnością informujemy, że zbiory największej 
grupy bibliotek PW, bibliotek Wydziału Elektroniki i 
Technik Informacyjnych od lipca 2009 r. są włączone 

do centralnego katalogu bibliotek PW. Tym samym 
katalog zawiera zbiory 23 bibliotek z terenu całej 
Uczelni. 

Przejęcie opisów z systemu APIS nie było łatwe, 
tym bardziej, że prace te zbiegły się z migracją na nową 
wersję systemu Aleph. 

Prace nad konwersją rozpoczęły się w maju. 
Działania te wspomagały A. Jaroszuk z Biblioteki 

Politechniki Gdańskiej (współtwórca APISa) oraz 
K. Marchlińska z firmy Aleph Polska. Opisy z APISa 
zostały porównane z zawartością katalogu w Alephie i 
wyłoniono 2 grupy: identyczne z tymi w Alephie oraz 
różne. W przypadku tych pierwszych dodane zostały 
tylko egzemplarze do istniejących opisów. Natomiast 
pozostałe zostały dodane wraz z egzemplarzami.  

Katalog dotychczas tworzyła biblioteka wydziałowa 
i 5 bibliotek instytutowych. Należało mieć to na uwadze 
przy przygotowaniu danych egzemplarzy do załadowania 
do Alepha (sygnatury wynikały z kodu kreskowego). 

Porównane zostały także inne elementy, np. słowa 
kluczowe. Wydruk słów kluczowych lokalnych trafił do 
Oddziału Opracowania. Dokonana zostanie korekta i 
podjęte ewentualne decyzje o dodaniu części do KHW. 
Wiele elementów opisu wymagało uzupełnienia, np. do 
egzemplarza dodano zawartość pola opis (rok wyd., 
strony), zmieniono statusy egzemplarzy czytelnianych, 
itd. 

W następnej kolejności przygotowane zostały 
rekordy z zawartością kont czytelników. To nie sprawiło 
dużych trudności, gdyż zawsze mieliśmy tę samą bazę 
czytelników.  

Znacznym utrudnieniem w przeprowadzeniu 
zaplanowanych wcześniej prac była przeprowadzka 
księgozbioru Biblioteki Wydziałowej do pomieszczeń 
zastępczych, spowodowana remontem i planowanym 
przeniesieniem biblioteki do nowych pomieszczeń, które 
odbędzie się ... No właśnie tego nikt nie wie. Plusem jest 
to, że biblioteka dostanie nowo wyremontowane 
pomieszczenia, a minusem – fakt, że w październiku 
studenci Wydziału Elektroniki będą błądzić w 
poszukiwaniu podręczników. 

(grkiw) 

ALEPH wersja 18 
leph w nowej wersji został zainstalowany do testów 
w połowie maja na nowym serwerze IBM. Pierwsze 
reakcje były wszędzie takie same: jest taki sam jak 

‘stary’! Przejście na wersję 16 związane było z dużym 
stresem, ponieważ różniła się ona znacząco od swojej 
poprzedniczki. Stąd uczucie ulgi po zobaczeniu ekranów 
wersji 18. Ale ... diabeł tkwi w szczegółach: tutaj znalazła 
się nowa zakładka, tam nowy przycisk, nowy ekran 
raportu. Po pierwszych oględzinach wprowadzone zostały 
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korekty ekranów w GUI oraz WWW, zmiany w tablicach 
związane z nowymi elementami.  

6 lipca rozpoczął się niezwykle stresujący tydzień. 
Okazało się, że w nocy z 4 na 5 lipca rozsypał się serwer 
ze ‘starą’ wersją systemu. Jak ocenił później specjalista – 
uszkodził się filesystem. Musieliśmy szybko znaleźć jakiś 
zastępczy sprzęt, na którym dało by się zainstalować 
oprogramowanie pasujące do wersji naszego 
poprzedniego Alepha. Gorączkowe prace przy udziale 
pracowników firmy Aleph Polska trwały 2 dni. W końcu 
udało się przygotować wszystko jak należy, ‘stary’ Aleph 
został zainstalowany, dane odtworzone z kopii 
bezpieczeństwa, przygotowane do konwersji, spakowane 
i przeniesione na nowy serwer.  

Pracownicy wypożyczalni mieli przez chwilę 
podgląd na dane w starej wersji, co umożliwiało 
wydawanie obiegówek. 

W piątek przed południem otrzymaliśmy informację, 
że możemy sprawdzić przekonwertowane dane na nowym 
serwerze. Wszystko wyglądało prawidłowo. A co więcej 
– w ‘międzyczasie’ wrzucone zostały stany kont z 
katalogu bibliotek Wydziału. Elektroniki – ostatni etap, 
jaki nam pozostał z konwersji. 

Wreszcie wszyscy, którzy czekali nieomal z palcem 
nad klawiaturą na możliwość podjęcia pracy odetchnęli z 
ulgą. Czytelnicy nie mieli jeszcze dostępu do katalogu, a 
więc można było spokojniej odrobić tygodniowe 
zaległości. Dotyczyło to głównie zwrotów, które cały czas 
były przyjmowane. Teraz należało je zdjąć z kont 
czytelników. 

Od środy zaczęliśmy też instalację nowej wersji 
GUI na komputerach pracowników lub jej aktualizację 
tam, gdzie była zainstalowana do testów. Do wszystkich 
osób pracujących w Alephie został wysłany list 
informujący o możliwości podjęcia pracy z sugestią, aby 
wszelkie problemy/niedoskonałości/korekty zgłaszać 
mailem. W związku z tym natychmiast rozdzwonił się 
telefon, uaktywnił Skype, a drzwi otwierały się i 
zamykały.  

Najwięcej korekt związanych było z modułem 
gromadzenia oraz z udostępnianiem, a ściślej z 
wydrukami przy ladzie. Sporo korekt związanych było z 
uprawnieniami, bo do kilkuset praw istniejących dotąd 
doszły nowe, które często uściślały dotychczasowe 
działania. 

Teraz pracujemy już w wersji 18 na nowym 
serwerze.  

(grkiw) 

Moodle 
iblioteka Główna otworzyła platformę Moodle, na 
której zamieszczane będą wszelkie materiały ze 
szkoleń, warsztatów i prezentacji prowadzonych przez 

BG PW. Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment) to oprogramowanie Open Source, 
przeznaczone do tworzenia kursów prowadzonych przez 
Internet oraz stron internetowych. Link do platformy 
znajduje się na nowej stronie domowej Biblioteki, 
odnośnik – Szkolenia on-line.  

W pierwszej kolejności uruchomione zostanie 
szkolenie online przeznaczone dla studentów pierwszego 
roku studiów oraz dla innych zainteresowanych osób, 
które po raz pierwszy będą korzystać z bibliotek w PW. 
Aby zapoznać się z kursem należy zalogować się jako 
gość. 

Opracowywane szkolenie składa się z siedmiu 
części: Biblioteki PW, Zbiory bibliotek, Udostępnianie 
zbiorów, Biblioteka Główna, Zapisy do biblioteki, 
Wyszukiwanie w katalogu, Konto biblioteczne. 
Poszczególne moduły zawierają prezentację z 
komentarzami oraz spis przydatnych linków.  

Na platformie zamieszczane będą również szkolenia 
zaawansowane, ogólne i specjalistyczne dla studentów oraz 
dla pracowników, a także materiały szkoleniowe w języku 
angielskim. 

(M.S.-H.) 

Słowa kluczowe w języku 

angielskim 
 czerwcu 2009 r. baza Kartoteki Haseł 
Wzorcowych BG PW została poszerzona o słowa 
kluczowe w języku angielskim. Baza jest 

sukcesywnie uzupełniana. Mamy nadzieję, że przyłączą 
się do jej tworzenia również osoby zajmujące się 
rzeczowym opracowaniem zbiorów w filiach i 
bibliotekach wydziałowych. 

Wyrażenia w KHW w wersji angielskiej są 
potwierdzane w światowych katalogach takich jak OCLC 
czy Library of Congress. Za prawidłowe tłumaczenie 
angielskich słów kluczowych odpowiada Agnieszka 
Kowalczuk z Oddziału Opracowania Książek i Zbiorów 
Specjalnych.  

Równocześnie założona została baza w Accessie 
zawierająca słowa kluczowe w języku polskim, 
tłumaczenie na język angielski oraz symbol UKD. Mamy 
nadzieję, że ta baza będzie wykorzystywana przez osoby 
zajmujące się opracowaniem zbiorów. 

Zgłoszenia w celu uzyskania dostępu do bazy w 
Accesie należy zgłaszać do p. Grażyny Kiwały. 
Propozycje angielskich słów kluczowych, po uprzednim 
sprawdzeniu w katalogach światowych, prosimy 
przesyłać na adres: kowalczuk@bg.pw.edu.pl 

(A.K.) 

B
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Blog BG PW 
 lipcu 2009 minął rok od czasu uruchomienia bloga 
BG PW (bgpw.blog.pl).  

W ciągu 12 miesięcy pojawiło się na blogu 80 
tekstów, autorstwa 14 osób (ze szczególnym wkładem 
kilku osób, które napisały 90% tekstów).  

Nasz blog należy do najaktywniejszych wśród 
blogów związanych z bibliotekami i bibliotekarzami. Ma 
też czytelników spoza BG PW, jest w kilku miejscach 
podlinkowany, bywają komentarze z 'zewnątrz'.  

Zapraszamy do współtworzenia bloga wszystkich, 
którzy chcą się podzielić z innymi doświadczeniami, 
informacjami i wrażeniami związanymi z 
bibliotekarstwem, bibliotekami, informacja naukową, 
czytelnictwem, digitalizacją, archiwizacją itp. Zachęcamy 
też wszystkich czytelników do komentowania tekstów. 

(M.M.) 

Erasmus 
rasmus jest częścią nowego programu Unii 
Europejskiej Uczenie się przez całe Życie (The 
Lifelong Learning Programme – (LLP)). W tym roku 

akademickim Politechnice Warszawskiej została nadana 
rozszerzona Karta Erasmusa, która uprawnia uczelnię do 
prowadzenia w latach 2007-2013 wymiany nauczycieli 
akademickich i innych pracowników uczelni oraz 
studentów. Pracownicy administracji i bibliotek PW mają 
możliwość ubiegania się o wyjazd do uczelni 
partnerskich, w celu podnoszenia własnych kwalifikacji, 
poszerzania wiedzy w danym zakresie i doskonalenia 
umiejętności (np. podczas wizyt studyjnych, nauki przez 
obserwację – shadowing placement). 

Pięć osób z BG PW skorzystało w tym roku 
akademickim z programu LLP – Erasmus. Marta 
Sadowska-Hinc, Iwona Socik i Jacek Trojanowski 
wyjechali do Biblioteki Głównej Politechniki w 
Monachium, zaś Jadwiga Szczypkowska i Agnieszka 
Kowalczyk do Biblioteki Głównej w Politechnice 
Wileńskiej. 

Głównym celem wyjazdu do Biblioteki Głównej 
Politechniki w Monachium było zapoznanie się z ofertą 
szkoleń oraz źródłami elektronicznymi dostępnymi w 
Bibliotece. Program wizyty obejmował szereg spotkań na 
temat: 

- struktury i organizacji biblioteki 
- oferty usług 
- repozytorium uczelnianego 
- kolekcji e-baz, e-czasopism, e-książek 
- oferty szkoleń (dla pracowników biblioteki i 

użytkowników) 
- polityki gromadzenia i opracowania zbiorów 
- administrowania siecią komputerową 

- działalności promocyjnej (strona WWW, PR) 
Wizytę uzupełniła prezentacja na temat struktury i 

organizacji BG PW oraz zwiedzanie filii monachijskiej 
biblioteki. 

(M.S.-H.) 
Program wizyty w Wilnie był podobny do programu 
realizowanego w Monachium. Był jednak bardziej 
skoncentrowany na pracy Oddziału Gromadzenia i 
Oddziału Opracowania i dotyczył w szczególności takich 
zagadnień jak: 

- projekty, w których uczestniczy biblioteka 
- organizacja sieci bibliotecznej 
- kryteria doboru księgozbioru 
- sposoby pozyskiwania materiałów bibliotecznych 
- metody i narzędzia zamawiania wydawnictw 

zwartych i czasopism przez użytkowników i 
bibliotekę 

- raporty systemowe i inne narzędzia kontrolowania 
budżetu 

- współpraca między oddziałami gromadzenia, 
opracowania i udostępniania. 

(J.Sz.) 

Praktyka zawodowa 
raktykę zawodową podzieliłam na dwa etapy. Od 11 
do 22 maja 2009 r. odbyłam staż w Bibliotece SGGW. 
Dojazd metrem i kilka przystanków autobusem. 

Daleko ale warto podjąć taką wyprawę ze względu na 
piękne umiejscowienie Biblioteki – centrum kampusu, 
dużo zieleni, nowoczesna architektura. 

Pierwszy tydzień praktyki obejmował zapoznanie ze 
strukturą organizacyjną Biblioteki. Każdego dnia 
pracowałam w innym oddziale. Zaczęłam od Ośrodka 
Informacji Naukowej. Potem był Oddział Wydawnictw 
Ciągłych, następnie Oddział Udostępniania Zbiorów i 
Magazynów, Studencka Wypożyczalnia Podręczników, 
Sekcja Obsługi Informatycznej i coś czego u nas nie ma - 
Sekcja Druków Dalszej Gospodarki, która zajmuje się 
dubletami. Jeden dzień spędziłam z bibliotekarzem 
systemowym. Nasza rozmowa to była wspaniała wymiana 
doświadczeń. Praktykę zakończyłam pracując przez 
tydzień z koleżankami w Oddziale Opracowania 
Zbiorów. 

Na przełomie czerwca i lipca (29.06 – 10.07) 
zgłosiłam się na praktykę do BUW. Do najciekawszych 
wydarzeń zaliczam czas spędzony z bibliotekarzem 
dziedzinowym, specjalistą od Prawa i Nauk Politycznych. 
Ponieważ u nas nie ma takiego stanowiska z 
zainteresowaniem zapoznawałam się z zakresem jego 
obowiązków oraz warsztatem pracy. Sporo czasu 
spędziłam w Pracowni Informacji, następnie w 
czytelniach, w tym czytelni Mikroform oraz obu 
wypożyczalniach: tzw. Miejscowej i Międzybibliotecznej. 
Był to okres testowania nowej wersji VTLS-a, miałam 
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więc możliwość dobrze poznać to oprogramowanie zanim 
zostało oficjalnie udostępnione. 

Celem tej części mojej praktyki był kontakt z 
Centrum NUKAT. Tam spędziłam najwięcej czasu. 
Najpierw skierowano mnie do Ośrodka Koordynacji 
NUKAT, gdzie bibliotekarz systemowy dzielił się ze mną 
swoja wiedzą i zapoznawał z nowościami, a było tego 
dużo. Egzamin na bibliotekarza systemowego ds. 
współpracy z Centrum NUKAT zdawałam w 2004 r., a 
więc 5 lat temu. Dużo się od tego czasu zmieniło, 
unowocześniło, jednym słowem każda chwila tam 
spędzona była na wagę złota. Kolejnym bardzo ważnym 
momentem był dzień w Ośrodku Formatów i Kartoteki 
Wzorcowych Haseł Formalnych. Niektórzy pracownicy 
specjalnie na jeden dzień wrócili do pracy, aby poświęcić 
mi trochę czasu. Zdobyłam dużo cennych informacji, 
znakomity program (autorski program kierownika 
ośrodka), który ułatwi nam pracę przy transliteracji 
(cyrylica), adresy stron internetowych, na których OCLC 
udostępnia kartoteki wzorcowe z całego świata i wiele 
innych. Następnie pracowałam w Ośrodku Kontroli 
Rekordów Bibliograficznych gdzie zajmowałam się 
walidacją opisów pod opieką kierownika. Udało mi się 
część praktyki odbyć u specjalisty od starodruków. 
Odczuwałam ogromna potrzebę przeszkolenia w tym 
zakresie. Jestem niezmiernie wdzięczna za taką 
możliwość. Praktykę zakończyłam w Ośrodku Języka i 
Kartoteki Wzorcowej KABA gdzie przeszłam 
ekspresowe, ale bardzo treściwe szkolenie. Warto 
podzielić praktykę na kilka etapów. Uważam, że więcej 
wówczas zyskujemy, a nasza nieobecność w pracy nie 
jest tak bardzo uciążliwa dla macierzystych Oddziałów. 

 (M.W.) 

Biblioteka Wydziału 
Chemicznego 

 czasie wakacji w Bibliotece Wydziału 
Chemicznego przeprowadzone zostało skontrum 
księgozbioru podstawowego. W czasie kontroli 

ujawniono brak 189 wol. książek, w tym 25 wol. to braki 
bezwzględne wykryte w poprzednim skontrum. 
Kilka miesięcy temu biblioteka otrzymała dodatkową 
powierzchnię użytkową. Pomieszczenie o pow. 10 m2 
usytuowane jest na parterze Gmachu Chemii. W 
wyremontowanym pokoju przeznaczonym dla kierownika 
biblioteki zainstalowana została sieć komputerowa i 
telefoniczna. 

(J. K.-M.) 
Prace związane z nowym układem działowym w zakresie 
chemii zbliżają się do końca. Jesteśmy w trakcie oklejania 
wyselekcjonowanych książek, zabezpieczania ich 
paskami magnetycznymi i ustawiania ich w wolnym 
dostępie. Jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, 

czytelnicy będą mogli z nich korzystać już od 1 
października. 

 (M.Sz.) 

Wystawy książek 
zagranicznych 

ystawy książek zagranicznych cieszą się dużym 
zainteresowaniem wśród pracowników naukowych 
i studentów PW. Organizacją wystaw zajmuje się 

Oddział Gromadzenia Zbiorów BG przy współudziale 
bibliotek wydziałowych. 

Nieocenionym źródłem oceny prezentowanych 
wydawnictw są pracownicy naukowi, którzy jako jedyni 
są w stanie ocenić ich wartość merytoryczną. By ułatwić i 
usprawnić pracownikom i doktorantom dobór literatury 
pod kątem dydaktyki i prac naukowo-badawczych 
wystawy książek zagranicznych organizowane są również 
na zainteresowanych nimi wydziałach. W tym roku 
wystawy były zorganizowane na Wydziale Inżynierii 
Lądowej, Wydziale Inżynierii Środowiska, na Wydziale 
Elektrycznym i w naszej Filii w Płocku. Planowana jest 
jeszcze wystawa na Wydziale Chemicznym ( 29-30 
września ) i Bibliotece Głównej (listopad). 

W tym roku kosztami zakupu wybranych na 
wystawach książek obciążana jest Biblioteka Główna. 
Wydziały, tłumacząc się brakiem środków dokonują w 
bieżącym roku minimalnych zakupów - najczęściej są to 
środki własne pracowników. 

(A.P.) 

Powódź w bibliotece 
 dniach 29 czerwca i 6 lipca br po ulewnych 
deszczach zostały zalane magazyny podstawowe w 
Gmachu Głównym PW. Woda zalała księgozbiór 

znajdujący się na najniższych półkach regałów jezdnych i 
stacjonarnych. Ogółem zostało zalanych około 3000 wol. 
książek i 67 wol. czasopism. Zniszczeniu uległy również 
podłogi w regałach jezdnych. Aktywny udział w akcji 
ratunkowej wzięli udział pracownicy Oddziału 
Udostępniania oraz Oddziału Kontroli i Aktualizacji 
Zbiorów. 

Udało się uratować około 1200 egzemplarzy 
książek, które zostały poddane najpierw procesowi 
osuszania, a następnie dezynfekcji w komorze 
próżniowej. Straty (regały jezdne i podłogi) zostały 
oszacowane na sumę ok. 3000 zł. 

(J.Z.) 

W

W

W
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Sala dydaktyczno-
komputerowa 

 bibliotece powstaje Sala dydaktyczno-
komputerowa, która pozwoli użytkownikom 
korzystać z Internetu. Planowane 20 stanowisk 

komputerowych umożliwi także na rozszerzenie oferty 
szkoleń. Będziemy tutaj  prowadzić szkolenia 
czytelników w zakresie korzystania z biblioteki i katalogu 
oraz baz danych. Odbywać się też będą szkolenia dla 
pracowników biblioteki. 

(I.S.) 

O poprawności językowej 
 Zagadnieniach Naukoznawstwa 1(179) 2009 
s.127-136 ukazał się ciekawy artykuł pracownika 

Instytutu Informatyki PW Jacka Wytrębowicza 
O poprawności językowej publikacji naukowo-
technicznych. Zachęcamy do lektury. 

(A.C.) 

KONFERENCJE 

Bibliotekarz: uniwersalność i innowacyjność profesji 
W dniach 14-15 maja 2009 r. w Bydgoszczy odbyła się 
ogólnopolska konferencja naukowa Bibliotekarz: 
uniwersalność i innowacyjność profesji zorganizowana 
przez Katedrę Informacji Naukowej i Bibliologii oraz 
Bibliotekę Główną Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy. 
Konferencja była skierowana do pracowników 
instytutów, katedr i bibliotek, w których prowadzone są 
badania nad historią, współczesnością oraz przyszłością 
zawodu bibliotekarza. Jej celem było podzielnie się 
najnowszymi badaniami z zakresu bibliotekarstwa. 
Tematyka konferencji obejmowała następujące 
zagadnienia:  

• obecne zadania, którym powinien sprostać 
bibliotekarz 

• wielozadaniowość bibliotekarza w małej placówce 
• stereotyp oraz wizerunek współczesnych 

pracowników biblioteki  
• ewolucja zawodu bibliotekarza 

W konferencji wzięły udział Joanna Basińska i 
Violetta Frankowska. 

 (J.B.) 
UKD 
W dniach 19-20 maja 2009 r. w Bibliotece Narodowej 
odbyło się spotkanie bibliotekarzy bibliotek akademickich 
– użytkowników UKD. Poruszono na nim następujące 
problemy: 

• funkcjonowanie UKD w bibliotekach 
akademickich i naukowych; wykorzystanie UKD 
do ustawienia zbiorów i wyszukiwania 

• tworzenie kartotek wzorcowych i indeksów UKD 
w różnych systemach komputerowych 

• potrzeba udostępnienia bibliotekarzom i 
czytelnikom całego pliku wzorcowego UKD 
(Master Reference File) w języku angielskim oraz 
przetłumaczenia go na język polski 

W spotkaniu wzięły udział: Danuta Łomża, 
Agnieszka Kowalczuk, Agnieszka Kowalczyk, Mariola 
Rymuza i Małgorzata Szymańska.  

(M.Sz.) 
Dni Biblioteki PK 
W dniach 20-22 maja 2009 r. w ramach Dni Biblioteki 
Politechniki Krakowskiej zorganizowany został festyn, 
podczas którego studenci i pracownicy Politechniki 
Krakowskiej mogli nie tylko delektować się grillowaną 
kiełbasą, otrzymać liczne materiały promocyjne, ale 
również wziąć udział w licznych konkursach (Koło 
Fortuny, konkurs wiedzy o Bibliotece, konkurs 
krzyżówkowy) i zapoznać się z ofertą Biblioteki. 

Uczestnicy mieli również okazję obejrzeć wystawę 
Biblioteka bliżej Ciebie prezentującą ciekawostki 
związane z książką i biblioteką oraz wziąć udział w 
szkoleniach i warsztatach przygotowanych przez Oddział 
Informacji Naukowej ( Prezentacja zasobów BPK dla 
chemików, baza ESDU; SCOPUS - przeglądanie 
zasobów, zarządzanie wynikami, cytowania, porównanie 
czasopism; Wybrane zasoby elektroniczne BPK; 
Bibliografia i przypisy bez tajemnic; Wszystko o 
cytowaniach: SCI, Scopus oraz Bibliografia Publikacji 
Pracowników PK). 

Święto Biblioteki Politechniki Krakowskiej 
obserwowały Marta Sadowska-Hinc i Agnieszka Celej. 

 (A.C.) 
NUKAT  
25 maja 2009 r. w Centrum NUKAT w Bibliotece 
Uniwersyteckiej w Warszawie odbyło się III Spotkanie 
Robocze Bibliotekarzy Katalogujących Muzykalia. 
Wśród organizatorów znalazła się również Sekcja 
Bibliotek Muzycznych Bibliotekarzy Polskich – Polska 
Grupa narodowa IAML. 

W tym roku organizatorzy zaprosili do uczestnictwa 
bibliotekarzy katalogujących nie tylko druki muzyczne, 
ale również dokumenty dźwiękowe. Tematem spotkania 
były nowe zasady tworzenia tytułu ujednoliconego dla 
utworu muzycznego, w związku z opublikowaniem na 
stronie Centrum NUKAT Aneksu pt. „Tytuł ujednolicony 
autorskiego utworu muzycznego: zasady tworzenia hasła” 
opracowanego przez Marka Stachyrę. Redakcja i 
uzupełnienia: Maria Burhard i Stanisław Hrabia. 

W

W
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http://www.nukat.edu.pl/nukat/book/TytulUjedno_0
90126.pdf 

W trakcie spotkania omówiono zasady tworzenia 
hasła ujednoliconego dla muzykaliów. Poruszono również 
kwestie opracowania rzeczowego dokumentów 
muzycznych w jhp KABA. Wzorem poprzednich spotkań 
osoby katalogujące tego typu dokumenty mogły 
wcześniej zgłaszać wszelkie uwagi i pytania dotyczące 
opracowania druków muzycznych. W czasie spotkania 
odbyła się dyskusja nad zaproponowanymi 
rozwiązaniami. 

Materiały i prezentacje z warsztatów zostaną 
wkrótce umieszczone na stronie domowej Centrum 
NUKAT. 

W spotkaniu udział wzięła Małgorzata Wornbard. 
(M.W.) 

Libraries in the Digital Age 
W dniach 25-29 maja 2009 r. odbyła się konferencja 
Libraries in the Digital Age zorganizowana przez dwie 
instytucje: University of Zadar i Rutgers University 
(USA). Obradowano w dwóch miastach Chorwacji – 
Dubrowniku i Zadarze. Poprzednio LIDA Conference 
miała miejsce w Dubrowniku, w przyszłym roku zaś 
odbędzie się w Zadarze. 
Materiały czyli referaty, prezentacje i plakaty ujęto w dwa 
bloki tematyczne: 

• Reflections: Changes Brought by and in Digital 
Libraries in the Last Decade 

• Heritage and Digital Libraries:Digitization, 
Preservation, Access. 

W pierwszej sesji (Centrum Konferencyjne w 
Dubrowniku) wystąpili goście specjalni, którzy 
podsumowali dokonania ostatniej dekady w zakresie 
digitalizacji zbiorów bibliotecznych, współpracy 
bibliotek, wzrostu cyfrowej informacji w sieci. Ciekawe 
referaty przedstawili:  

• E. Liddy z Syracuse University - nowe formy 
kształcenia bibliotekarzy dla potrzeb cyfrowych 
bibliotek 

• P. Surges z Loughborough University - etyka 
informacji cyfrowej 

• A. Tammaro z University of Parma - wyniki badań 
przeprowadzonych w uniwersytetach włoskich 
odnośnie bibliotek cyfrowych 

• K. Karlics z University of Graz - wyniki badań 
dotyczących wykorzystania źródeł elektronicznych 
pod kątem e-czasopism, e-książek i baz danych. 

Warto także wspomnieć o dwóch wystąpieniach 
przygotowanych przez Rike Brecht z University of 
Technology w Ilmenau. Pierwszy temat – Generic Model 
Mapping User’s Goals and Tasks to Typical Digital 
Library Functions – dotyczył badań bibliotek cyfrowych, 
prowadzonych z punktu widzenia użytkownika, który 
szukając informacji nie zajmuje się terminologią źródeł, 

interesuje go efekt wyszukiwania – odpowiedni materiał, 
potrzebna informacja. W drugim wystąpieniu – Digital 
Mechanism and Gear Library – Multimedia Collection of 
Texts, Pictures and Physical Models – autorka pokazała 
cyfrową bazę dla studentów kierunków inżynieryjnych 
(opisy przyrządów, animacje, biografie ludzi nauki itd.). 
Trzeciego dnia uczestnicy konferencji zostali 
przewiezieni do Zadaru. Trasa liczyła ponad 200 km, a 
organizatorzy połączyli ją z możliwością zwiedzania 
historycznej części miasta Trogir. 
Następnego dnia obrady kontynuowano w salach 
Uniwersity of Zadar. Zaprezentowano kilka ciekawych 
wystąpień i przygotowano sesję plakatową. 
Kontrowersyjną prezentację na temat The Avator in the 
Archives przedstawił Denis Moser z University of 
Wyoming. 
Inne wystąpienia dotyczyły bibliotek cyfrowych. Były to 
m.in.: 

• średniowieczna kolekcja - Korwiniana – Bonnie 
Mak, 

• dokumenty baskijskie – Francisca Pulgar Vernalte 
i Sonia Marcos Marcia,  

Ciekawy wykład wygłosił Sanjay Kataria z Indii na temat 
zastosowania Web 2.0 w ofercie usług elektronicznych. 
W sesji posterowej pokazano wiele plakatów, wśród 
których znalazł się przygotowany przez Annę 
Tonakiewicz-Kołosowską i Grażynę Komorowską temat 
The WUT Main Library as an Example of New Ideas 
and Forms for Accessing Electronic Resources. Autorki 
opracowały i przedstawiły również szczegółową 
prezentację w PowerPoint. 

Osoby zainteresowane naszą prezentacją i posterem 
odsyłamy do strony internetowej: 
 http://www.bg.pw.edu.pl/materiały. 

Materiały konferencyjne w wersji drukowanej 
zostały przekazane do zbiorów BGPW, są także dostępne 
w OIN. 

(A.T.-K., G.K.) 
Qualitative and Quantitative Methods in Libraries 
W dniach 26-29 maja 2009 r. odbyła się w Chanii na 
Krecie międzynarodowa konferencja Qualitative and 
Quantitative Methods in Libraries. Motywem 
przewodnim konferencji była szeroko rozumiana 
efektywność funkcjonowania biblioteki oraz metody jej 
mierzenia.  

W konferencji uczestniczyły Alicja Portacha i 
Elżbieta Mroczek. 

 (apor) 
Bibliograficzne bazy danych 
W dniach 27–29 maja 2009 r. w Bydgoszczy odbyła się 
ogólnopolska konferencja naukowa Bibliograficzne bazy 
danych – kierunki rozwoju i możliwości współpracy 
zorganizowana z okazji 10-lecia BazTech-u – 
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bibliograficznej bazy danych tworzonej przez ponad 20 
instytucji. 

Tematyka wystąpień i dyskusji koncentrowała się 
wokół następujących zagadnień: 

• problemy tworzenia sieciowych, głównie 
dziedzinowych baz danych rejestrujących artykuły 
z czasopism, w tym zagadnienia indeksowania 
zawartości treściowej, ujednolicenia opisów 
formalnych, dostępu do pełnych tekstów publikacji 

• oprogramowania do edycji i udostępniania baz, w 
tym zintegrowane wyszukiwanie 

• jakość i przydatność bibliograficznych baz danych 
• analizy bibliometryczne, ocena parametryczna - 

punktacja czasopism 
• obecność polskich zasobów z baz 

bibliograficznych w wyszukiwarkach światowych 
(np. Google, Google Scholar)  

• bazy bibliograficzne a inne serwisy – partnerzy 
czy konkurenci? 

• współpraca z wydawcami i redakcjami 
• bibliografie publikacji pracowników 

W części warsztatowej uczestnicy mieli okazję 
przyjrzeć się możliwościom systemów MetaLib i SFX 
firmy Ex Libris, Expertus firmy Splendor oraz 
wyszukiwaniu poprzez połączone tezaurusy różnych baz 
na platformie ISI Web of Knowledge lub wziąć udział w 
spotkaniu twórców baz posadowionych w ICM UW i 
przedstawicieli ICM UW. 

Podczas dyskusji podejmowano tematy dotyczące 
dublowania prac bibliograficznych, opóźnienia w 
rejestracji danych, dzielono się wątpliwościami, 
podkreślano trudności, jakie napotyka praktycznie każda 
z instytucji tworzących bibliograficzne bazy danych. W 
końcowej części spotkania podkreślono potrzebę 
współpracy w zakresie budowania baz danych, 
szczególnie tych o podobnej zawartości oraz celowość 
współdziałania z innymi serwisami czy instytucjami, 
dzięki którym bazy te mogą lepiej spełniać swoje funkcje, 
a nawet poszerzać je np. o dostęp do pełnych tekstów.  

W konferencji uczestniczyły: Agnieszka Celej, 
Mirosława Lewandowska, Elżbieta Owczarczyk, Marta 
Sadowska-Hinc. 

Materiały z konferencji dostępne są na stronach 
http://hps.biblos.pk.edu.pl/konferencja_baztech/bbd09 

http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat19 
(E.O.) 

Standardy bibliotek europejskich 
W dniach 28-29 maja 2009 r. Ateneum - Szkoła Wyższa 
w Gdańsku, Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład 
Nauki o Książce Uniwersytetu Gdańskiego oraz Polski 
Związek Bibliotek zorganizowały III Bałtycką 
Konferencję Zarządzania i Organizacji Bibliotek pod 
hasłem Standardy bibliotek europejskich. 

Zaproszenie do wzięcia udziału w konferencji 
skierowane było przede wszystkim do przedstawicieli 
instytutów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, 
towarzystw naukowych, bibliotekarzy wszystkich 
rodzajów bibliotek, wydawców, księgarzy i innych 
organizacji związanych z sektorem książki, którzy licznie 
zgromadzili się w Audytorium Ateneum - Szkoły 
Wyższej w Gdańsku oraz w Bibliotece Uniwersytetu 
Gdańskiego. 

Zagadnienia poruszane podczas obrad dotyczyły 
standardów funkcjonowania bibliotek europejskich ze 
szczególnym uwzględnieniem standardów: 

• organizacji i zarządzania bibliotekami: zarządzania 
nową przestrzenią dla nauki, obsługą 
użytkowników - w jaki sposób dopasować 
bibliotekę dla nowego użytkownika z pokolenia 
Google, zarządzania jakością - pomiary 
efektywności pracy. 

• marketingu bibliotecznego 
• gromadzenia i opracowania zbiorów: standardów 

gromadzenia i opracowania zbiorów w 
bibliotekach niemieckich, opracowanie rzeczowe - 
drogi rozwoju jhp w stronę standaryzacji czy 
użyteczności. 

• standardów funkcjonowania bibliotek 
elektronicznych oraz wszelkich wytycznych i 
norm prawnych obecnych w pracy bibliotekarza. 

• standardów związanych z wykonywaniem zawodu 
bibliotekarza. 

Wygłoszone referaty koncentrowały się nie tylko na 
teoretycznym, ale bardzo cennym praktycznym ujęciu 
zagadnień poświęconych standardom bibliotecznym. 

Sesja anglojęzyczna nadała konferencji wymiar 
międzynarodowy. 

Dwudniowe obrady były okazją do podzielenia się 
wiedzą i wymianą doświadczeń bibliotekarzy oraz 
pracowników naukowych wyższych uczelni z całej Polski 
i z zagranicy. 

Wśród uczestników konferencji znalazły się 
Agnieszka Kowalczyk i Aleksandra Obrębska. 

  (A.O.) 
Biblioteki i ich klienci 
W dniach 1-2 czerwca 2009 r. odbyła się w Krakowie XV 
Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
Biblioteki i ich klienci: między płatnym a bezpłatnym 
komunikowaniem się w erze zasobów cyfrowych i sieci 
zorganizowana przez Instytut Informacji Naukowej i 
Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego przy 
współudziale Konsulatu Generalnego USA w Krakowie 
oraz Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Bibliologicznego. 

Wykłady w języku polskim i angielskim ukazywały 
i promowały ciekawe inicjatywy dotyczące promocji 
przez biblioteki różnych wariantów bezpłatnego lub o 
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obniżonych kosztach komunikowania się w formach 
tradycyjnych i elektronicznych. 

W konferencji brały udział: Teresa Gumołowska i 
Barbara Syrek. 

(T.G., B.S.) 
IATUL 
W dniach 1-4 czerwca 2009 r. w Katholoeke Universiteit 
Leuven w Belgii odbyła się 30 konferencja International 
Association of Technological University Libraries. W tym 
roku obrady odbywały się pod hasłem: Just for you: 
Quality through innovation. Tematyka obrad 
koncentrowała się wokół zagadnień jakości pracy w 
bibliotekach, stylu zarządzania oraz prezentacji dokonań 
bibliotek w zakresie wdrażania nowych technologii, 
stosowania nowoczesnych metod zarządzania. 
Prezentowano wyniki prowadzonych w bibliotekach 
projektów, w tym dotyczących tworzenia repozytoriów i 
nowej oferty usług.  

W konferencji udział wzięła dyr. Jolanta Stępniak, 
którą przedstawiła referat dotyczący aktywności LIBER 
w zakresie problematyki organizacji i zarządzania 
bibliotekami: Initiatives and experiences of the LIBER 
Division on Library Management and Administration. 

Zgodnie z przyjęta przez IATUL zasadą kolejne 
konferencje odbywają się na przemian w Europie i na 
innym kontynencie. W 2010 r. odbędzie się ona w Purdue 
University, West Lafayette, Indiana, USA. Organizację 
konferencji w 2011 r. powierzono Bibliotece Głównej 
PW. 

  (J.St.) 
Warsztaty UKD  
W dniach 3-5 czerwca 2009 r. odbyły się w Bibliotece 
Narodowej XI Ogólnopolskie Warsztaty UKD 
zorganizowane przez Komisję Opracowania Rzeczowego 
Zbiorów przy ZG SBP. Warsztaty obejmowały 
zagadnienia dotyczące języków informacyjno-
wyszukiwawczych, języka haseł przedmiotowych BN 
oraz UKD. W trzecim dniu warsztatów, który dotyczył 
UKD uczestniczyły Agnieszka Kowalczuk i Teresa 
Perek.  

  (T.P.) 
Libraries and Information Resources 
W dniach 6-14 czerwca 2009 r. w Sudaku na Krymie 
odbyła się międzynarodowa konferencja Libraries and 
Information Resources in the Modern World of Science, 
Culture, Education and Business. 

To ogromne przedsięwzięcie w skrócie zwane 
CRIMEA odbywa się co roku od 1993 r. w różnych 
miejscowościach Krymu. W ciągu minionych 15 lat 
wygłoszono ponad 6000 referatów i prezentacji, udział 
wzięło ponad 16000 przedstawicieli z 50 krajów świata, 
przygotowano wiele imprez towarzyszących – koncerty, 
spotkania z autorami, wystawę firm wydawniczych i 

producentów, zawody sportowe. a także zorganizowano 
dla uczestników minionych konferencji wycieczki do 13 
miast Krymu. 

Przewodnim tematem tegorocznego spotkania były 
sprawy transformacji technologii informatycznej oraz 
bibliotek w kontekście idei Open Access, a także wobec 
problemu praw autorskich. 

Materiały zgłoszone na konferencję prezentowano w 
kilkunastu sesjach tematycznych podzielonych na sekcje 
szczegółowe.  

Interesujące wydały się nam następujące z nich: 
- Digital Libraries and Internet Technology 
- Libraries and Museums in the Global Information 

and Cultural Environment  
- Information and Innovation Support of Education, 

Research and Management  
- Library Staff, Profession and Education 
- Public Access to Legal and Business Information 

(prawo autorskie) 
Zorganizowano kilka warsztatów tematycznych:  
- Czytanie w dobie społeczeństwa informacyjnego 
- Informacyjne technologie dla niepełnosprawnych 
- Zarządzanie biblioteką – innowacje 
- Kultura informacji i szkolenia biblioteczne 

Uczestnicy kilku międzynarodowych i lokalnych 
projektów biblioteczno-informacyjnych prowadzili 
obrady przy okrągłym stole (główne zagadnienia – 
LIBNET centralny projekt katalogu online; Wydawca, 
biblioteka, czytelnik – dokąd idą?; Zmiany w 
bibliotekarstwie w obliczu kryzysu ekonomicznego).  

W ramach konferencji znalazła się także wystawa 
towarzysząca, na której firmy i wydawcy zaprezentowali 
swoje produkty (drukowane i elektroniczne nowości, 
sprzęt dla bibliotek itp.).  

Oferta kulturalna obejmowała wieczory literackie, 
koncert muzyki, program teatralny oraz imprezy 
sportowe. Zorganizowano kilka wycieczek do 
ważniejszych miejsc Krymu. Mogliśmy zobaczyć 
twierdzę w Sudaku, Jałtę, Nowy Świat i Teodeozję. 

W poprzednich latach nasz kraj reprezentowali 
przede wszystkim przedstawiciele firm. W tym roku po 
raz pierwszy w konferencji wzięły udział bibliotekarki z 
Polski, co wzbudziło zainteresowanie innych 
bibliotekarzy i pozwoliło nam nawiązać wiele kontaktów.  

Bibliotekę Główną reprezentowały Grażyna 
Komorowska i Jolanta B. Kucharska, które przygotowały 
i wygłosiły w jęz. angielskim i rosyjskim prezentację na 
temat kolekcji ikonograficznej w Bibliotece Cyfrowej PW 
Iconography as a part of Warsaw University of 
Technology Digital Library.  

 (G.K.) 
Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych 
W dniach 18-19 czerwca 2009 r. Biblioteka Główna 
Politechniki Wrocławskiej zorganizowała po raz drugi 
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spotkanie z bibliotekarzami pracującymi w bibliotekach 
zagranicznych. Do Wrocławia przyjechali bibliotekarze 
ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Macedonii, Kanady, 
Irlandii. Środowisko polskich bibliotekarzy 
reprezentowali głównie bibliotekarze z bibliotek 
wyższych uczelni. 

Konferencja podzielona była na dwa bloki 
tematyczne :  

- Biblioteka w Uczelni i regionie 
- Źródła elektroniczne w Bibliotece i na rynku 

Na wyróżnienie zasługuje poruszenie takich 
zagadnień jak :  

- książki elektroniczne w zasobach bibliotek, 
- współpraca bibliotek polskich z wydawnictwem 

PWN nad pierwszą elektroniczną platformą 
książek elektronicznych ibuk.pl 

- wysoka wycena prac merytorycznych w 
bibliotekach amerykańskich. 

Na szczególne podkreślenie zasługuje ogromna 
gościnność gospodarzy i doskonała organizacja 
konferencji. 

Materiały z Konferencji dostępne są pod adresem  
W konferencji udział wzięły Alicja Portacha i Alicja 
Potocka, która wygłosiła referat Podręczniki akademickie 
w zbiorach wyższej uczelni technicznej - nowe 
wyzwania.Materiały z konferencji dostępne są pod 
adresem 
http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat20/index.ph
p 

(A.P.) 
Byty wirtualne zbiorów muzealnych i dzieł sztuki 
23 czerwca 2009 r. odbyła się w Muzeum Powstania 
Warszawskiego XIV edycja konferencji z cyklu 
Digitalizacja zatytułowana Byty wirtualne zbiorów 
muzealnych i dzieł sztuki. Jednym z głównych zagadnień 
było rozszerzenie tradycyjnych funkcji muzeów, w 
związku z rozwojem nowoczesnych technologii 
(informatyzacji, digitalizacji) i powstawaniem kolekcji 
wirtualnych.  

Temu tematowi poświęcony był referat dr hab. 
Doroty Folgi Januszewskiej z Uniwersytetu Kardynała 
Wyszyńskiego Nowe i stare funkcje muzeów z 
wykorzystaniem technologii informatycznych: aspekty 
informacyjne, prawne, etyczne i ekonomiczne. 

Standardów opisu obiektów muzealnych oraz 
unifikacji standardów w celu umożliwienia wymiany 
informacji dotyczyło wystąpienie Agnieszki Jaskanis 
(Muzeum Archeologiczne w Warszawie) – Sieciowy 
System Wymiany Informacji Muzealnej (SSWIM). 

Anna Kuśmidrowicz-Król z Zamku Królewskiego w 
Warszawie przedstawiła udostępnianie zdigitalizowanych 
dzieł sztuki na przykładzie kolekcji kartograficznej 
pochodzącej z prywatnych zbiorów „Imago Poloniae" dr 
Tomasza Niewodniczańskiego. 

Prowadzący konferencję dr Henryk Hollender 
(Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda 
Łazarskiego) w wystąpieniu Obiekty zabytkowe w 
polskich bibliotekach cyfrowych zwrócił uwagę na 
możliwości wyszukiwawcze Federacji Bibliotek 
Cyfrowych i znaczenie metadanych i mechanizmów 
przeszukiwania tekstów dla uporządkowania, grupowania 
i indeksowania zdigitalizowanych obiektów. 

Jarosław Czuba z Narodowego Instytutu 
Audiowizualnego mówił o wiarygodności zabytku lub 
dzieła sztuki w postaci wirtualnej w kontekście aspektów 
prawnych. 

Aspektów technicznych związanych z zarządzaniem 
zdigitalizowanymi zbiorami, a także problemów z 
zabezpieczeniem kolekcji przed atakami hackerskimi i 
długotrwałego przechowywania danych dotyczyły dwie 
prezentacje sponsorów – Digitalizacja w praktyce 
Krzysztofa Komorowskiego z IBM i Elektroniczne 
archiwum dzieł sztuki - wykorzystanie systemu 
informatycznego firmy Oracle Jarosława Stakunia z firmy 
Oracle Polska. 

Praktyczne rozwiązania prezentacji wirtualnej 
zbiorów muzealnych obrazowały dwa ciekawe studia 
przypadku - Wirtualne Muzeum Powstania 
Warszawskiego (prezentowane przez Tymoteusza 
Pruchnika z Muzeum Powstania Warszawskiego) i 
System Portalowy WWW Muzeum Narodowego w 
Krakowie (prezentowany przez Romualda Rykierta z 
Muzeum Narodowego w Krakowie). 

Konferencja udowodniła, że wraz z rozwojem 
nowych technologii zmieniają się też funkcje muzeów i 
innych instytucji kulturalnych, metody realizacji zadań, a 
nawet struktura zbiorów i zarządzania nimi. Pokazała jak 
istotnym problemem jest potrzeba unifikacji metadanych 
nie tylko muzeów, ale też bibliotek i archiwów, jako 
instytucji pamięci, których zadaniem jest prezentacja 
zasobów dziedzictwa narodowego, kulturowego 
szerokiemu kręgowi odbiorców. 

W konferencji wzięły udział: Małgorzata Wornbard 
i Maria Miller. 

(M.M.) 
Marketing wewnętrzny i zarządzanie zasobami 
ludzkimi w bibliotece 
W dniach 24-26 czerwca 2009 r.w Bibliotece 
Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku 
odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
Marketing wewnętrzny i zarządzanie zasobami ludzkimi 
w bibliotece. 
Program merytoryczny został podzielony na V sesji, 
podczas których wygłoszono 23 referaty. W sesji 
posterowej przedstawiono 6 posterów.  
Problematyka konferencji dotyczyła:  

- pojęcia klienta wewnętrznego  
- wewnętrznej segmentacji biblioteki  
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- badań rynku wewnętrznego 
- badań satysfakcji pracowników biblioteki 
- polityki personalnej, opartej na odpowiednim 

doborze, integrowaniu, motywowaniu 
pracowników, umożliwianiu pracownikom 
rozwoju, stosowaniu przejrzystego systemu oceny 
zatrudnionych 

- komunikacji formalnej i nieformalnej (marketing 
relacji) 

- przygotowania planów mających ułatwić 
pracownikom zrozumienie misji, celów i strategii 
firmy 

- budowania kultury organizacji cechującej się 
otwartym stylem zarządzania, opartej na kulturze 
jakości 

- tworzenia nowego wizerunku bibliotekarza.  
W konferencji uczestniczyły Alicja Portacha i 

Izabella Rokita. 
(I.R.) 

LIBER 
W dniach 30 czerwca-3 lipca 2009 r. w Tuluzie, we 
Francji odbyła się konferencja LIBER 38th Annual 
General Conference ‘Innovation through Collaboration’. 
Tematyka konferencji koncentrowała się na 
funkcjonowaniu bibliotek naukowych w zmieniających 
się warunkach społeczno-politycznych oraz 
technologicznych.  

Dyskutowano o nowych funkcjach biblioteki i 
sposobie organizacji przestrzeni bibliotecznej, a także 
kwalifikacjach pracowników i przygotowaniu kadr 
zarządzających. Wiele miejsca poświecono kwestii 
udziału bibliotek w udostępnianiu wyników badań 
naukowych (eScience). 

W konferencji udział wzięła dyr. Jolanta Stępniak. 
  (J.St.) 

Emerging trends in technology 
W dniach 19-20 sierpnia 2009 r. odbyła się we Florencji 
konferencja  

Emerging trends in technology: libraries between 
Web 2.0, semantic web and search technologies 
zorganizowana przez IFLA (the IFLA Information 
Technology Section) i Libraries and Web 2.0 Discussion 
Group, przy udzialewłoskiego banku Fondazione 
Rinascimento Digitale. 

Była to jedna z prekonferencji satelickich 
poprzedzająca odbywającą się w Mediolanie konferencję 
IFLA, poświęcona nowym technologiom sieciowym, sieci 
semantycznej, nowym technikom wyszukiwania. 
Zaprezentowano też zastosowania praktyczne nowych 
rozwiązań. 

Wykład wprowadzający wygłosił Stephen Abram 
(SirsiDynix, Canada), który zwrócił uwagę na globalne 
zmiany, również te dotyczące bibliotek, wynikające z 

nowych technologii związanych z rozwojem Internetu. 
Podkreślił, że w obliczu światowego regresu w 
korzystaniu z bibliotek ważna jest współpraca między 
organizacjami, bibliotekami, a także po prostu między 
bibliotekarzami na świecie, której platformą działania 
mogą być serwisy społecznościowe. Przyszłość bibliotek 
zależy też od umiejętności włączenia się przez nie do 
sieciowych ruchów społecznościowych, nadążenia za 
potrzebami i umiejętnościami użytkowników, którzy 
dołączają do wirtualnych społeczności, mają tendencje do 
tworzenia własnych światów i personalizacji, 
indywidualizacji aplikacji i informacji, z których 
korzystają.  

Wśród licznych tematów omawiających 
zastosowanie nowych technologii w bibliotekach 
szczególnie interesujące były wystąpienia Martina 
Malmstena (Royal Library od Sweden) o zastosowaniu 
rozwiązania Linked Data w katalogu LIBRIS i Anne 
Christensen (State and University Library Hamburg) o 
projekcie Beluga – katalogu nowej generacji. 

Ideę indywidualizacji profilu użytkownika, 
filtrowania treści danych pod kątem indywidualnych 
potrzeb przedstawił Nicola Benvenuti (Electronics and 
Telecommunications Department, University of Florence) 
omawiając system Personal Information Environments. 
Przy okazji dokonał porównania kierunków Web 2.0 i 
Web 3.0, akcentując cechy charakterystyczne tego 
ostatniego trendu: wyszukiwanie semantyczne, użycie 
danych strukturalnych, kolektywną inteligencję (Dbpedia, 
Faviki, Freebase). W trakcie omawiania bibliotek 
cyfrowych stwierdził, że adaptują się one do społecznych 
sieci i starają wdrażać innowacje zgodne z 
rozpoznawanymi potrzebami użytkowników. Za główne 
kierunki rozwoju bibliotek cyfrowych uznał 
indywidualizację profilu użytkownika i system 
zarządzania informacją umożliwiający szybkość 
wyszukania i filtrowanie informacji. 

O otwartości dostępu do danych bibliotecznych i 
efektach współpracy bibliotek mówili Thom Hickey and 
Janifer Gatenby (OCLC) przedstawiając imponujące 
osiągnięcia serwisu WorldCat (130 million rekordów 
metadanych, z 70 tys. bibliotek, publikowanych w 220 
krajach, w 470 językach).  

Rosnący udział elementów Web 2.0, uczestnictwo 
portali społecznościowych, takich jak Flickr, YouTube, 
Wikipedia, and Yahoo, serwisów typu Q&A (pytanie i& 
odpowiedź) w tworzeniu sieciowych zasobów wiedzy 
przedstawiła Pnina Shachaf (School of Library and 
Information Science, Indiana University). Serwisy 
bazujące na technice wiki są podobne do usług 
informacyjnych dostarczanych przez biblioteki, a ich 
jakość nie jest gorsza, choć są tworzone przez 
wolontariuszy. Dzięki dynamice, otwartości, współpracy 
wielu osób, użytkownicy dostają szybkie, dokładne i 
kompletne odpowiedzi. Celowa wydaje się współpraca 
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społecznościowych wolontariuszy z profesjonalnymi 
bibliotekarzami 

W trakcie panelu dyskusyjnego „gości specjalnych” 
(m.in. przedstawiciele Biblioteki Narodowej Francji, 
Biblioteki Kongresu) zastanawiano się jakie możliwości 
daje bibliotekom rozwój nowych technologii, ale też i 
jakie stawia przed nimi wyzwania, a jako jedną z 
kluczowych spraw w dalszym rozwoju bibliotek uznano 
zmiany w mentalności i gotowość na odejście od 
wypracowanych przez lata reguł. 

W konferencji wzięły udział Małgorzata Wornbard i 
Maria Miller. 

 (M.M.) 
Bibliotekarz - zawód czy powołanie? 
W dniach 2-4 września 2009 r. odbyła się ogólnopolska 
konferencja naukowa bibliotekarzy pod hasłem: 
Bibliotekarz - zawód czy powołanie?, którą 
zorganizowała Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku.  

Konferencja skierowana była do wszystkich, 
których interesuje wizerunek współczesnego 
bibliotekarza: jego wiedza, kwalifikacje, osobowość, 
nawet image. W toku obrad przedyskutowano 
zagadnienia takie jak: determinanty wyboru zawodu 
bibliotekarza, osobowość bibliotekarza, zewnętrzny 
wizerunek pracownika nowoczesnej biblioteki, metody 
właściwej rekrutacji pracowników i wiele innych 
związanych z profesją bibliotekarza.  

Udział w spotkaniu wzięli bibliotekarze z całej 
Polski. Wygłoszono 20 referatów. Obradom towarzyszyły 
dyskusje, które przenosiły się także do kuluarów. 
Konferencja zaczęła się od uroczystej kolacji powitalnej 
w restauracji zlokalizowanej tuż przy plaży. Przy 
szantach i piosenkach kaszubskich uczestnicy obrad 
mogli się poznać i zregenerować siły po podróży.  

Wśród uczestników konferencji były Violetta 
Frankowska i Joanna Basińska, które wygłosiły referat 
Praca zespołu czy indywidualne postawy – co buduje 
zewnętrzny wizerunek nowoczesnej biblioteki?  

 (J.B.) 
IGeLU 
W dniach 6-9 września 2009 r. odbyło się w Helsinkach 
spotkanie IGeLU – stowarzyszenia użytkowników 
produktów firmy Ex Libris. W konferencji uczestniczyło 
ok. 460 osób z 200 instytucji z 34 krajów.  

Według danych z kwietnia 2009 r. IGeLU liczy 338 
członków z 38 krajów. Niedawno dołączyły: Brazylia, 
Chorwacja i Estonia. Wzrosła też liczba uczestników ze 
Szwecji, Finlandii oraz Wielkiej Brytanii. Największą 
ilość reprezentują: Wielka Brytania (49), USA (32), 
Szwecja (28), Włochy (24), itd. 

Wśród wielu ciekawych wystąpień wiele dotyczyło 
Alepha: problemów z nim związanych, nowych 
rozwiązań i kolejnych wersji. W marcu 2009 rozpoczęto 
instalacje wersji 20. W przygotowaniu są wersje 20.1 i 

20.2. Planowane są wersje 21 i 22. W wielu dyskusjach 
oraz osobistych kontaktach wymieniano uwagi i 
doświadczenia. Są to cenne spotkania i wnoszą dużą 
dawkę wiedzy o rozwoju produktu, którego używamy 
oraz produktach jemu pokrewnych. Podobnie jak 
PRIMO, Verde, SFX, Metalib – Aleph również będzie 
objęty nowym podejściem zwanym URM – Unified 
Resource Management – który ma zwiększyć skalę 
integracji oprogramowania oraz ujednolicić w większym 
stopniu organizację pracy w bibliotekach poprzez 
jednakowe traktowanie zasobów różnego rodzaju. 
ExLibris przykłada dużą wagę do wprowadzania tych 
zmian. Podejście ukierunkowane na ujednolicenie 
procesów wyszukiwania jest określane mianem 
(symbolem) URD2, oznaczającym Unified Resource 
Discovery and Delivery. Dotyczy ono w szczególności 
takich produktów jak Primo, SFX oraz Metalib. 

Naszą bibliotekę na IGeLU reprezentowali: Grażyna 
Kiwała, Elżbieta Mroczek oraz dyr. Grzegorz Płoszajski. 

(grkiw) 
Warsztaty w Gnieźnie 
W dniach 7-8 września 2009 r. Poznańska Fundacja 
Bibliotek Naukowych zorganizowała dla bibliotekarzy 
tworzących biblioteki cyfrowe pierwsze warsztaty, 
których tematem było opracowanie zasobów cyfrowych. 
Celem warsztatów była próba przeprowadzenia unifikacji 
danych wprowadzanych w polskich bibliotekach 
cyfrowych. Planowane jest podjęcie współpracy z 
europejską biblioteką cyfrową Europeana, w której 
znajduje się już kilka milionów książek, dokumentów 
ikonograficznych, fotografii, filmów, utworów 
muzycznych, kartograficznych i innych opracowanych 
przez muzea, archiwa i biblioteki na całym świecie. My 
też chcemy dołączyć do tego grona, jako BCPW - członek 
Federacji Polskich Bibliotek Cyfrowych. Przedtem jednak 
musimy dokonać unifikacji danych w naszych 
bibliotekach cyfrowych, aby umożliwić transfer 
metadanych do Europeany. 

Owocem tego spotkania jest m.in. powołanie 3 
zespołów roboczych, które będą pracować nad strukturą 
danych, ich unifikacją oraz wspólnym słownikiem 
synonimów. Przedstawicielki BG Małgorzata Wornbard i 
Maria Miller znalazły się w składzie Zespołu ds. 
metadanych. 

Mimo, że obrady były bardzo pracochłonne i trwały 
od rana do wieczora i w dodatku nie dopisała pogoda, 
udało się nam zwiedzić Katedrę, zobaczyć słynne Drzwi 
Gnieźnieńskie i nawet wdrapać się na dzwonnicę. 

(M.W.) 
Zbiory specjalne i regionalia 

9-11 września 2009 r. w Szczecinie odbyła się III 
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zbiory specjalne i 
regionalia w polskich bibliotekach naukowych i 
publicznych.  
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Wygłaszane referaty dotyczyły: 
• znaczenia zbiorów specjalnych w bibliotekach 

naukowych w minionym okresie i w czasach 
współczesnych 

• roli regionaliów dla zachowania tradycji lokalnej 
„małej ojczyzny” w czasach globalizacji 

• znaczenia literatury naukowej wytwarzanej przez 
kadrę biblioteczną dla rozwoju nauki, 

• wartości dokumentów życia społecznego 
zbieranych przez biblioteki 

• sensu zbierania wyżej wymienionych materiałów 
w dobie informatyzacji całego świata i cyfrowych 
bibliotek. 

Z Biblioteki Głównej PW wzięły w niej udział: 
Violetta Frankowska, Jolanta Kucharska i Agnieszka 
Kowalczyk z Filii BG PW w Płocku. 

Jolanta Kucharska wygłosiła referat Trudne lata 
fotografii polskiej. Fotografia lat 40 i 50 w zbiorach BG 
PW, a Agnieszka Kowalczyk referat Regionalia w 
Bibliotece Naukowej im. Zielińskich w Płocku.  (A.K.) 

 

ODWIEDZILI  NAS 
• przedstawiciele wydawnictwa SAGE – oferując 

swoje wydawnictwa,  
• przedstawiciele ABE marketing i ebrary, którzy 

zaprezentowali platformę oraz ofertę dostępnych 
książek 

• przedstawiciel ABE Marketing  i Royal Society of 
Chemistry 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Przypominamy: 
bieżące informacje podajemy sukcesywnie na stronie 
domowej Biblioteki Głównej 
http://www.bg.pw.edu.pl  
 
Zachęcamy do czytania informacji zawartych w EBIBie: 
http://www.ebib.info  
 
 


