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Biblioteka Główna 

Rada Biblioteczna 

9 kwietnia 2013 r. odbyło się 4 posiedzenie 

Rady Bibliotecznej. Rada pozytywnie 

zaopiniowała wniosek  o powierzenie funkcji 

kierownika  Sekcji Kolekcji Dziedzinowych 

Jadwidze Siemiątkowskiej. Dyrektor Jolanta 

Stępniak przedstawiła sprawozdanie Biblioteki 

Głównej i bibliotek Systemu Biblioteczno-

Informacyjnego Politechniki Warszawskiej 

za rok 2012. Omówiona została organizacja 

bibliotek, zadania, budżet, zbiory, usługi 

informacyjne i szkoleniowe, udostępnianie 

zbiorów, podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych pracowników oraz najważniejsze 

wydarzenia (projekty, wystawy itp.) związane 

z Biblioteką Główną. Obecny na posiedzeniu 

Rady Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. 

Rajmund Bacewicz wyraził uznanie dla 

pracowników systemu bibliotecznego PW 

i zapewnił, że w ocenie władz Uczelni 

Biblioteka Główna i biblioteki wydziałowe 

działają bardzo dobrze.  

Kolejne posiedzenie Rady Bibliotecznej miało 

miejsce 28 maja br. i zdominowane było przez 

proces opiniowania wniosków Wydziałów 

o potwierdzenie istnienia i funkcjonowania 

bibliotek wydziałowych i instytutowych. 

Opinia Rady Bibliotecznej jest jednym 

z elementów procedury powołania bibliotek 

przez władze Uczelni.

(MMM)

Zmiana organizacji gromadzenia zbiorów 

Od początku 2013 r. wprowadzono kilka zmian 

w zasadach organizacji gromadzenia zbiorów 

w Bibliotece Głównej.  

Pierwsza zmiana dotyczyła zakupu i ewidencji 

norm. Wyboru pozycji do zakupu dokonuje 

Odział Informacji Naukowej, a proces zakupu 

i ewidencja finansowa jest wykonywana przez 

Oddział Gromadzenia Druków Zwartych. 

Wszystkie nowo gromadzone normy od 2013 

r. są rejestrowane w bazie centralnego 

katalogu bibliotek PW (ich opisy formalne 

pochodzą z NUKAT), opisy rzeczowe są 

przygotowywane, w zależności od tematyki, 

albo przez bibliotekarzy dziedzinowych, albo 

przez pracowników Oddziału Opracowania 

Druków Zwartych. 

Kolejna zmiana to wprowadzenie specjalizacji 

w zakresie gromadzenia zbiorów z określonej 

tematyki w jednej agendzie dla wszystkich 

jednostek BG. Zgodnie z tą zasadą Filia BG 

Biblioteka Wydziału Chemicznego  gromadzi 

wszystkie zbiory z zakresu chemii, inżynierii 

chemicznej, inżynierii materiałowej 

i materiałoznawstwa. Zrezygnowano z zakupu 
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zbiorów o tej tematyce w innych agendach 

BG. W wyjątkowych przypadkach, jeśli 

dodatkowy egzemplarz książki jest potrzebny 

w Wolnym Dostępie, w Wypożyczalni 

Studenckiej lub np. w Bibliotece DS, wówczas 

to Biblioteka Wydziału Chemicznego dokonuje 

dodatkowego zakupu i przekazuje egzemplarz 

jednostce, która go zamówiła. 

Filia Narbutta odpowiada za zakup zbiorów dla 

wszystkich agend BG (z pominięciem Filii w 

Płocku) z zakresu: organizacji i zarządzania, 

nauk ekonomicznych (Dział B), mechaniki 

(Dział G), technologii maszyn i technik 

wytwarzania (Dział H), prawa, nauk 

społecznych i politycznych (Dział S). Książki 

z tych dziedzin kupione przez Filię Narbutta są 

następnie przekazywane i udostępniane 

w innych agendach BG.  

Oddział Gromadzenia jest odpowiedzialny za 

zakup wydawnictw Oficyny Wydawniczej PW 

(i ich podział pomiędzy jednostki BG) i książek 

elektronicznych- dla wszystkich agend BG. 

Zakup publikacji z innych dziedzin jest 

realizowany w dotychczasowym trybie we 

wszystkich jednostkach niezależnie. 

Taka organizacja pracy pozwoli na 

efektywniejsze wydatkowanie pieniędzy, 

a także usprawni opracowanie i poprawi 

organizację i warunki dostępności zbiorów. 

Wprowadzono także odpowiednie zmiany 

w systemie Status, które pozwolą na bieżące 

monitorowanie przesunięć zbiorów obrębie 

poszczególnych lokalizacji. 

(JoSt) 

Ubiegamy się o fundusze UE 

Biblioteka Główna PW w partnerstwie 

z Biblioteką Narodową biorą udział 

w konkursie w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-

2013- działanie 2.3 Inwestycje związane 

rozwojem infrastruktury informatycznej nauki. 

BG i BN przedstawiły w konkursie projekt 

stworzenia Zintegrowanej Platformy Polskich 

Czasopism Naukowych Merkuriusz. Wniosek 

o dofinansowanie projektu został złożony 

w czerwcu. Rozstrzygnięcie konkursu 

planowane jest na przełom października 

i listopada tego roku.  

Celem projektu jest: 

 udostępnienie środowisku naukowemu, 
akademickiemu, biznesowemu oraz 
szeroko zdefiniowanemu gronu 
użytkowników publikacji naukowych na 
platformie cyfrowej, 

 stworzenie bazy zawierającej artykuły 
pochodzące z najważniejszych, z punktu 
widzenia polityki naukowej państwa, 
czasopism umieszczonych na liście 
punktowanych czasopism naukowych 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego.  

 

Planowana baza ma obejmować komplet 

artykułów opublikowanych w latach 2002-

2014 we wszystkich czasopismach naukowych 

znajdujących się na ministerialnej liście 

obejmującej 1921 tytułów. Metadane 

zasobów i część artykułów na wolnych bądź 

niewyłącznych licencjach będą dostępne 

w sieci Internet bez żadnych ograniczeń, 

natomiast dla zasobów chronionych prawem 

autorskim alternatywnym kanałem dostępu 

do bazy będzie sieć bibliotek naukowych na 

terenie całego kraju, dzięki wykorzystaniu 

elektronicznego systemu wypożyczeń 

międzybibliotecznych Academica (jest 

w końcowej fazie tworzenia w BN). Dostęp do 

bazy będzie całkowicie bezpłatny. 

W ramach planowanego projektu BG PW 
będzie odpowiedzialna za wprowadzenie do 
bazy 182 000 artykułów z polskiego 
piśmiennictwa z zakresu nauk technicznych. 
Całkowity, planowany koszt projektu to 
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14 998 053 zł, w tym koszty przewidziane na 
realizację zadań BG PW 3 654 737 zł 
(w większej części na uposażenia, oraz na 
uzupełnienie sprzętu Pracowni Digitalizacji 
i zakup sprzętu informatycznego). 

Prace są planowane od listopada 2013 r. do 
października 2015 r. Do zrealizowania zadań 
w projekcie planuje się zatrudnić pracowników 
SBI o bardzo różnych kompetencjach, 
konieczne również będzie poszerzenie 
umiejętności przez innych pracowników. 

Wniosek tego rodzaju był przygotowywany 
przez BG PW po raz pierwszy. Współpraca 

z partnerem posiadającym doświadczenie 
w pozyskiwaniu środków unijnych była okazją, 
aby zdobyć doświadczenie i know-how 
niezbędne do opracowania studium 
wykonalności dla projektu. Jest to szczególnie 
ważne, gdyż otwierająca się perspektywa 
finansowania z Unii Europejskiej w latach 
2014-2020 przewiduje cele strategiczne 
związane z nauką i edukacją, a tym samym 
również środki finansowe, o które trzeba 
będzie zawalczyć, a których pozyskanie 
pozwoli na rozwój usług i zasobów 
bibliotecznych w najbliższych latach. 

(APor)

Rocznica śmierci prof. Czochralskiego 

W związku z ustanowionym przez Sejm RP 

roku 2013 rokiem prof. Jana Czochralskiego i z 

inicjatywy prof. Mirosława Nadera, krajowego 

koordynatora obchodów tego roku, w dniach 

22-24 kwietnia w Dużej Auli Gmachu 

Głównego Politechniki Warszawskiej odbyła 

się wystawa 60 Rocznica śmierci prof. Jana 

Czochralskiego.  

Celem wystawy było przypomnienie 

i przybliżenie postaci profesora zarówno od 

strony jego wybitnych dokonań naukowych, 

jak również jego interesującej biografii. 

Głównym organizatorem wystawy było 

Muzeum Politechniki Warszawskiej, ale 

znaczącego wsparcia w przygotowaniu tego 

przedsięwzięcia udzieliła Biblioteka Główna- 

Oddział Informacji Naukowej. W Dużej Auli 

Gmachu Głównego zorganizowano stanowisko 

multimedialne, gdzie zostały przedstawione 

dwa filmy o prof. Janie Czochralskim: Wielki 

powrót w reżyserii Dariusza Grzeszczyka, 

zrealizowany dla Politechniki Warszawskiej, 

oraz film Jan Czochralski- wielki nieznany. 

Pocztówki z życia autorstwa Andrzeja 

Kałuszko, który można aktualnie zobaczyć na 

stronie 

http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/rok-

jana-czochralskiego/. 

Zaprezentowano również planszę pochodzącą 

z wystawy zorganizowanej przez Bibliotekę 

Główną o profesorach Politechniki 

Warszawskiej. Wszystkim zainteresowanym 

udostępniono materiały związane ze 

stworzoną przez Bibliotekę Główną 

Bibliografią pełnotekstową wybranych 

publikacji prof. Jana Czochralskiego, jak 

również materiały z seminarium Jan 

Czochralski- światowej sławy wynalazca 

i inżynier z 2012 r. oraz dodatek do nr 4/2012 

Miesięcznika Politechniki Warszawskiej 

zatytułowany Profesor Jan Czochralski.

(EK) 

Konkurs fotograficzny

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej 

19 kwietnia 2013 r. ogłosiła konkurs 

fotograficzny Politechnika Warszawska znana 

i nieznana. Głównym celem konkursu była 

popularyzacja Politechniki Warszawskiej oraz 

promowanie pozytywnego wizerunku naszej 

uczelni, poprzez zwrócenie uwagi na jej piękno 

oraz historyczny i kulturowy dorobek. 

http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/rok-jana-czochralskiego/
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/rok-jana-czochralskiego/
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Fotografie związane tematycznie 

z Politechniką Warszawską można było 

przesyłać na adres konkurs@bg.pw.edu.pl od 

19 kwietnia do 6 maja 2013 r. Ze względu na 

długi weekend majowy i prośby studentów, 

termin składania prac został przedłużony do 

14 maja 2013 r. Fundatorzy nagród 

(Międzynarodowe Centrum Budownictwa 

Spółka z o.o., ARFIDO Spółka z o.o., 

Wydawnictwo Naukowe PWN SA) 

przygotowali dla zwycięzców nagrody 

rzeczowe w postaci tabletu, czytnika e-książek 

oraz pięciomiesięczne dostępy do 25 tytułów 

książek z platformy IBUK w ramach konta 

myIBUK PLUS. Ogłoszenie wyników konkursu 

nastąpiło 17 maja 2013 r. Z nadesłanych prac 

komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców: 

 

I nagroda: Sławomir Rogowski, 

II nagroda: Karolina Klimecka, 

3 równorzędne wyróżnienia:  

 Krzysztof Zalewski, 

 Izabella Cząstkiewicz,  

 Jan Kownacki. 

Wyróżnienie specjalne przyznane przez 

Bibliotekę Główną Politechniki Warszawskiej 

otrzymała Katarzyna Lipińska.  

 

3 czerwca odbył się wernisaż, w trakcie 

którego laureaci odebrali gratulacje i nagrody. 

Następnie zaproszeni goście udali się na 

wystawę pokonkursową prezentowaną na 

ogrodzeniu Gmachu Głównego PW od strony 

ulicy Nowowiejskiej. Na 25 planszach 

przedstawiono nagrodzone, wyróżnione 

i najciekawsze fotografie z kilkudziesięciu 

nadesłanych prac na konkurs. Na wystawie 

można znaleźć fotografie obiektów 

zabytkowych, terenów zielonych oraz miejsc 

powszechnie znanych na Politechnice, które 

uchwycono w sposób niebanalny. Zdjęcia 

nawiązują do tradycji uczelni lub wręcz 

odwrotnie, podkreślają współczesny aspekt 

architektury Politechniki, dokumentują życie 

akademickie uczelni, jak również ukazują 

różne aspekty życia studenckiego. Wystawę 

będzie można oglądać do końca września. 

 (DW) 

Uroczystość na wydziale MEiL 

W dniu 18 czerwca 2013 r. o godz. 15:00 

w Gmachu Wydziału Mechanicznego 

Energetyki i Lotnictwa odbyła się uroczystość 

poświęcona pamięci byłych Rektorów 

Politechniki Warszawskiej- profesora Marka 

Dietricha (1934-2009) i profesora Jerzego 

Bukowskiego (1902-1982). 

 

W pierwszej części uroczystości została 

odsłonięta tablica upamiętniająca postać 

profesora Marka Dietricha, który był 

kierownikiem Zakładu Podstaw Konstrukcji, 

dyrektorem Instytutu Techniki Lotniczej 

i Mechaniki Stosowanej, dziekanem Wydziału 

MEiL. Obecny dziekan prof. Jerzy Banaszek, 

rektor PW prof. Jan Szmidt oraz żona zmarłego 

profesora Barbara Dietrich wygłosili mowy 

wspominające jego życie, dokonania naukowe 

i zasługi dla Politechniki Warszawskiej. 

Następnie zaprezentowana została książka 

trzykrotnie wybranego na rektora PW 

profesora Jerzego Bukowskiego Zapiski 

pamiętnikarskie. Wspomnienia profesora, 

który był konstruktorem śmigieł, specjalistą 

w zakresie budowy samolotów i teorii śmigła, 

udało się opublikować po 30 latach od jego 

śmierci. Materiały zostały zebrane 

i opracowane przez córkę autora Martę 

Bukowską-Korol, a od 2012 r. Żaneta Jędryka 

pracownik Biblioteki Głównej PW prowadziła 

prace edytorskie i redakcyjne nad książką. 

Celem współpracy było umieszczenie 
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publikacji w Bibliotece Cyfrowej PW, aby 

umożliwić nieograniczony dostęp szerszemu 

gronu odbiorców. Na wernisażu powyższe 

informacje przedstawiła dyrektor Biblioteki 

Głównej PW Jolanta Stępniak. Wspomnieniami 

o prof. Bukowskim podzielił się z zaproszonymi 

gośćmi jego współpracownik z wydziału prof. 

Andrzej Styczek. Na zakończenie części 

oficjalnej córka profesora zaprezentowała 

wybrane fragmenty z  Zapisków 

pamiętnikarskich. Ze względu na duże 

zainteresowanie czytelników książka została 

wydana w niewielkim nakładzie w wersji 

drukowanej przez Oficynę Wydawniczą PW. 

Planowane jest również wydanie publikacji 

w wersji elektronicznej na płycie CD.

(ŻJ, DW) 

Oddziały 

Szkolenia OIN-u 

Zakończono szkolenia dla studentów studiów 

II stopnia Wydziału Inżynierii Chemicznej 

i Procesowej w ramach przedmiotu 

Informacja naukowa, które trwały od 1 marca  

do końca maja br. W tym roku akademickim 

została zakończona wieloletnia, bardzo dobra 

i owocna współpraca z dotychczasowym 

opiekunem przedmiotu prof. Andrzejem 

Biniem, z którego inicjatywy takie zajęcia 

wprowadzono do programu studiów 

na wydziale ICHIP ponad 20 lat temu.  Obecnie 

pieczę nad przedmiotem sprawuje dr inż. Piotr 

Machniewski. 

W ramach tradycyjnych zajęć (w sumie 22 

godz.) przeprowadzono wykłady i warsztaty 

łącznie dla 242 studentów (jednostkowo- 42 

osoby),  z uwzględnieniem następujących 

tematów: 

 wprowadzenie do informacji naukowej 

(biblioteczne i bibliograficzne źródła 

informacji naukowej), 

 podstawy prawa autorskiego dla 

studentów, 

 jak budować strategię wyszukiwania 

informacji; ocena rezultatów 

wyszukiwania; jak zarządzać zebraną 

literaturą i wykorzystać ją we własnej 

pracy naukowej, 

 przegląd książek elektronicznych pod 

kątem potrzeb studentów ICHIP, 

 jak korzystać z bazy Chemical  

Abstracts na platformie SciFinder, 

 interaktywne narzędzia dla chemików 

w bazie Knovel. 

Po zakończeniu zajęć tradycyjnych, w maju 

studenci przystąpili do realizacji e-kursu 

Przegląd baz z zakresu chemii i nauk 

pokrewnych, co było warunkiem zaliczenia 

przedmiotu. Zajęcia dla studentów ICHIP 

prowadziły Anna Tonakiewicz-Kołosowska 

i Iwona Socik  przy współpracy dr Katarzyny 

Lech (WCh) i Joanny Kukawskiej (Akme 

Archive). Moderatorami kursu e-

learningowego były Iwona Socik, Monika 

Gajewska i dr Katarzyna Lech.   

4 czerwca br. przeprowadzono zajęcia dla 

doktorantów i nowych asystentów PW 

w zakresie przedmiotu Informacja o zasobach 

bibliotecznych, obowiązującym w ramach 

Seminarium Pedagogicznego PW. W tym roku 

akademickim, w semestrze letnim, został 

opracowany nowy syllabus przedmiotu 

(zmieniony i poszerzony), zgodnie z którym 

przygotowano wykłady oraz materiały 

szkoleniowe w formie 4 prezentacji: 

 informacja o zasobach bibliotecznych, 

http://www.bg.pw.edu.pl/dane/publikacje/KRK_syllabus_doktoranci.pdf
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 strategia wyszukiwania informacji 

naukowej, 

 ochrona własności intelektualnej- 

podstawy prawa patentowego 

i autorskiego dla doktorantów, 

 bazy danych o publikacjach i ich 

cytowaniach. 

Po zakończonych wykładach, w okresie od 5 

do 16 czerwca, został uruchomiony e-kurs 

RefWorks. Warunkiem zaliczenia przedmiotu 

była obecność na wykładach i zrealizowanie e-

kursu. 

Wykłady dla 149 doktorantów prowadziła 

Anna Tonakiewicz-Kołosowska. Moderatorami 

e-kursu były Iwona Socik, Monika Gajewska 

i Eliza Królak. 

 

(ATK)

OIN miejscem spotkań 

8 kwietnia odbyło się w Oddziale Informacji 

Naukowej spotkanie z Aaronem 

Maierhofer’em, któremu towarzyszyli 

Krzysztof Murawski i Beata Iwańska z firmy 

ABE-IPS. Przedmiotem dyskusji  w trakcie 

spotkania była multiwyszukiwarka Summon 

testowana przez BGPW od ponad roku. 

W dyskusji przedstawiono wszystkie 

zastrzeżenia i oczekiwania ze strony BG i 

uzgodniono, że pomimo wygaśnięcia terminu 

umowy licencyjnej, multiwyszukiwarka 

pozostanie dostępna ze strony internetowej 

BGPW dla wszystkich użytkowników do końca 

2013 r., a firma Proquest będzie sukcesywnie 

wprowadzać nowe rozwiązania z myślą 

o oczekiwaniach użytkowników i bibliotekarzy 

BG. Spotkanie przygotowała i poprowadziła 

Anna Tonakiewicz-Kołosowska. 

16 maja br. w Oddziale Informacji Naukowej 

miało miejsce spotkanie z bibliotekarkami 

z Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach-  

Katarzyną Braszczyk, Agnieszką Studnicką 

i Marią Czeszejko-Sochacką. Przedmiotem 

dyskusji była działalność biblioteczna 

rozwijająca kompetencje informacyjne, czyli 

wdrażanie wszelkich form edukacji 

informacyjnej do programów studiów, 

założenia KRK, efekty kształcenia i syllabusy. 

W trakcie spotkania omówiono osiągnięcia BG 

PW w tym zakresie takie jak przedmioty 

(samodzielnie prowadzone przez BGPW lub 

przy naszym wsparciu) realizowane na 

niektórych wydziałach oraz rozwijanie 

platformy e-learningowej i zastosowanie jej 

potencjału we wszystkich formach edukacji 

informacyjnej. 

(ATK)

Filie 

Biblioteka Wydziału Chemicznego 

W drugim kwartale roku Biblioteka Wydziału 

Chemicznego kontynuowała prace nad 

wprowadzaniem zbiorów Biblioteki Wydziału 

Architektury w ramach projektu Scalanie 

i aktualizacja centralnego katalogu bibliotek 

PW. Po wprowadzeniu opisów 

bibliograficznych i roczników czasopism 

prowadzona jest korekta wprowadzonych 

zasobów. W czerwcu rozpoczęły się prace 

związane z wprowadzaniem książek do 

katalogu centralnego 

(AC) 



Wystawa książek zagranicznych 

W dniach 15-16 kwietnia 2013 r. w Filii 

Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej 

Bibliotece Wydziału Chemicznego odbyła się 

wystawa zagranicznych książek naukowych 

z dziedziny chemii i nauk pokrewnych 

przygotowana przez BG i firmę ABE-IPS. 

Pokazano wiele ciekawych pozycji. Wystawa 

cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem 

zarówno władz Wydziału Chemicznego jak 

i pracowników naukowych oraz doktorantów. 

Z zaprezentowanych książek zamówiono 51 

tytułów w tym encyklopedię Supramolecular 

chemistry: from molecules to nanomaterials. 

Zakupione pozycje będą udostępnione 

w Bibliotece Wydziału Chemicznego. 

(JA) 

Filia Narbutta 

Pracownicy Filii BG przy ul. Narbutta w drugim 

kwartale br. kontynuowali prace w Bibliotece 

Wydziału SIMR w ramach projektu Scalanie 

i aktualizacja centralnego katalogu bibliotek 

PW. Dotychczas  wprowadzono do katalogu 

ALEPH ok. 8 tys. egz.,  z czego z  katalogu 

NUKAT skopiowano 230 tytułów, w katalogu 

ALEPH stworzono 360 nowych rekordów oraz  

opracowano rzeczowo 774 tytułów. Prace 

w Bibliotece Wydziału SIMR zaplanowane są 

do września br.  

W dniach 7 maja- 4 czerwca 2013 r. Mariola 

Purzycka odbyła praktykę zawodową 

w Bibliotece Szkoły Głównej Handlowej oraz 

Bibliotece Głównej Wojskowej Akademii 

Technicznej. Program praktyki objął 

zapoznanie się z pracą oddziałów 

gromadzenia, opracowania i udostępniania 

zbiorów oraz informacją naukową 

w wymienionych bibliotekach. Każda 

z odwiedzonych bibliotek ma swój charakter 

i odmienną organizację pracy. Poczynione 

obserwacje, nabyte umiejętności i nawiązane 

kontakty zostaną wykorzystane w dalszej  pracy 

zawodowej. 

(AK, MP) 

Seminaria, konferencje i szkolenia 

IATUL 

W dniach 14-18 kwietnia 2013 r. w The Cape 

Peninsula University of Technology (CPUT) 

w Kapsztadzie (Południowa Afryka) odbyła się 

34 doroczna Konferenecja IATUL 

przygotowana pod hasłem: Doing it together: 

effective collaboration.  

Konferencja była okazją do zaprezentowania 

dokonań krajów afrykańskich w zakresie 

współpracy pomiędzy bibliotekami, tworzenia 

konsorcjów, organizacji szkoleń i badania 

potrzeb w zakresie informacji o zbiorach. 

Konferencja poświęcona była różnym 

aspektom współdziałania (pomiędzy 

bibliotekami różnych typów z uczelnią, 

z użytkownikami). W referatach najczęściej 

pojawiał się problem barier i trudności 

związanych z efektywnym współdziałaniem. 

Już pierwsza prelegentka, Siv Vangen, zwróciła 

uwagę na trudności związane z definiowaniem 
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celów współpracy. Jeśli są one podobne dla 

wszystkich współdziałających stron, to jest 

ryzyko, że współpraca zamieni się w 

rywalizację, jeśli natomiast są rozbieżne, to czy 

możemy dalej mówić o współpracy? 

Niewątpliwie ważnym czynnikiem dla 

osiągnięcia celów współdziałania pozostaje 

kultura organizacyjna instytucji, sposób 

zarządzania projektem, a także cechy 

przywódcze organizatora. Wśród wielu celów, 

które realizowane są we współdziałaniu 

z innymi jednostkami wymieniano m.in. 

nauczanie na odległość dla studentów oraz 

kwestię podnoszenia kwalifikacji pracowników 

bibliotek. 

W referatach poświęconych problemom e-

learnigu i blended learning zwracano uwagę 

na wykorzystanie tych metod kształcenia dla 

podnoszenia kwalifikacji pracowników 

bibliotek. Istotną kwestią podnoszoną przy tej 

okazji były badania efektywności 

prowadzonych zajęć (M. Thalikka i I. 

Tahvanainen, Finlandia), a także badania 

potrzeb osób szkolących się (C. Lisse). 

O planach współpracy przy wdrażaniu metod 

e-learningu w ramach IATUL mówiono 

podczas sesji Special Interest Group for 

Information Literacy (opracowanie 

standardów szkoleń, ocena programów, 

rekomendacje).  

Ciekawy punkt widzenia na kwestię 

współpracy pomiędzy bibliotekarzem 

a czytelnikiem zaprezentował prof. J.C. Cronje, 

który w referacie zatytułowanym Why I don’t 

use the library wskazywał na kwestię 

„nadopiekuńczości” bibliotekarzy, których rola 

zmienia się w epoce Internetu i bogactwa 

dostępnych źródeł informacji. Bibliotekarze 

powinni zmienić metody działania, aby dotrzeć 

do tych użytkowników informacji, którzy nie 

muszą już korzystać z biblioteki, aby pozyskać 

potrzebne im informacje. Na problem 

„pomijania” biblioteki w poszukiwaniu 

literatury fachowej zwracała też uwagę N.G. 

Thomas. 

Kolejna grupa referatów dotyczyła organizacji 

repozytoriów uczelnianych oraz stosowania 

zasad open access dla upowszechniania 

wyników badań naukowych (M. Borchert i P. 

Callan, P.F. Malan). Archiwizacji danych 

z badań naukowych swoje wystąpienie 

poświęcili M. Borchert i S. Bradbury (QUT). 

Problemom organizacji pracy i zarządzania 

bibliotekami wobec zmieniających się zadań 

poświęcone były wystąpienia podczas sesji 

planarnej zatytułowanej Creative client 

services oraz dwie sesje pararelne (Changing 

space i Organizational change). 

W wystąpieniu kończącym obrady (J. Jordan) 

wskazano na aspekt technologiczny, jako 

dominujący czynnik powodujący zmiany w 

funkcjonowaniu bibliotek w XXI wieku. 

Jak zawsze podczas konferencji IATUL ważnym 

uzupełnieniem obrad było poznawanie kultury 

i ciekawych miejsc w kraju, w którym 

odbywały się obrady. Mimo, że ze względu na 

pogodę nie odbyła się zapowiedziana 

wycieczka na Górę Stołową, to organizatorzy 

umożliwili poznanie miasta i jego historii, a 

także obserwacje przyrody i miejsc, gdzie 

spotykają się dwa oceany, a pingwiny 

zadomowiły się na czarnym lądzie. 

W konferencji uczestniczyło ok. 150 osób z 23 

krajów, w tym wiele osób, które uczestniczyły 

w konferencji IATUL organizowanej 

w Warszawie w 2011 roku. W konferencji 

w Kapsztadzie uczestniczyły dyr. Jolanta 

Stępniak i Beata Dobosz. 

(JoSt) 
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LIBER 

W dniach 26-29 czerwca w Monachium 

(Bayerische StaatsBibliothek, Niemcy) odbyła 

się 42 doroczna konferencja LIBER 

zatytułowana: Research Information 

Infrastructures and the Future Role of 

Libraries. 

Motywem przewodnim dyskusji podczas 

konferencji była zmieniająca się rola bibliotek, 

wynikająca z funkcjonowania swoistego „ego-

systemu” świata nauki, któremu współczesna 

technologia zapewnia w znacznym stopniu 

samowystarczalność. 

Kilka wystąpień poświęcono organizacji 

i zarządzaniu danymi pochodzącymi 

bezpośrednio z badań naukowych (warsztaty 

podczas prekonferencji a potem wystąpienia 

G. Boulton, J. Boserup Thestrup i F. Kruse, P. 

Ayris, rekomendacje EU dla polityki otwartego 

dostępu do danych z badań- prezentowane 

przez S. Relly). Problemowi temu poświęcona 

była także dyskusja okrągłego stołu, podczas 

której uczestnicy odnosili się do problemu 

organizacji dostępu do danych z badań 

naukowych, wobec planowanych wymagań 

w odniesieniu do projektów badawczych 

realizowanych w EU w Horyzoncie 2020. 

Inną grupę problemów stanowił Open Access 

(OA). Mówiono o problemach prawnych 

wynikających z wdrażania tego modelu (K. 

Ledewig, Ch. Tschder), oraz o kosztach 

przekształcania wydawnictw w model OA 

(warsztaty podczas prekonferencji, a także  

wystąpienie D.K. Mead). Problematykę tę 

omawiano także w kontekście zasad OA dla 

książek (M. Bargheer- o Directory of Open 

Access Books) czy w odniesieniu do  nauk 

humanistycznych (H. Schaffler). W dyskusji 

brali udział także przedstawiciele wydawców 

(D. Tempset- Elsevier). 

Kilka wystąpień poświęconych było technologii 

i nowym rozwiązaniom w zakresie tworzenia 

baz danych (T. Sadeh, K. Antelman), czy 

wykorzystaniu zasobów Internetu, w tym 

repozytoriów, dla analizy powiązań pomiędzy 

dziedzinami wiedzy (C. Morais Pires, T. Borst). 

Ważnym wątkiem były dyskusje dotyczące roli 

bibliotekarzy w zmieniającej się rzeczywistości 

(S. Taichert), organizacji pracy w bibliotekach 

oraz współdziałania w ramach tworzonych 

grup i konsorcjów (K. Bystrom, J. Tuck), czy też 

obsługi specjalnych grup użytkowników (E. 

Gullbekk- o potrzebach doktorantów). 

Jak zwykle podczas tak bogatych w ciekawe 

wystąpienia konferencji, uczestnik ma 

poczucie, że nie zawsze uczestnicząc 

w konkretnej sesji, dokonał odpowiedniego 

wyboru. Dlatego ważne jest, że najciekawsze 

wystąpienia będą opublikowane w LIBER 

Quarterly (czasopiśmie dostępnym w modelu 

OA).W konferencji uczestniczyło prawie 400 

osób z 41 krajów, w tym dyr. Jolanta Stępniak. 

(JoSt)

Seminarium bolońskie 

22 kwietnia odbyło się w Politechnice 

Warszawskiej Seminarium Bolońskie 

przygotowane przez Fundację Rozwoju 

Systemu Edukacji (FRSE) przy współpracy  

Biura ds. Studiów PW. Celem Seminarium było 

zapoznanie uczestników z warunkami 

i sposobami dobrego wdrożenia programów 

kształcenia opracowanych zgodnie 

z założeniami KRK.  

Podczas spotkania poruszano głównie 

zagadnienia  dotyczące: 



Informacje 

 

 

10 
 

 funkcji uczelni kształcącej przez całe 

życie, 

 metod i technik weryfikacji efektów 

kształcenia, 

 dobrych i złych praktyk wdrażania 

KRK. 

Seminarium było adresowane do 

przedstawicieli władz uczelni i wydziałów 

odpowiedzialnych za jakość kształcenia, 

pracowników uczelni tworzących programy 

kształcenia, studiów, przedmiotów w oparciu 

o efekty kształcenia i innych przedstawicieli 

uczelni zainteresowanych tą tematyką. 

Bibliotekę Główną PW reprezentowała Anna 

Tonakiewicz-Kołosowska. Osoby 

zainteresowane tematyką seminarium mogą 

zapoznać się z prezentacjami dostępnymi na 

stronie: 

http://www.ekspercibolonscy.org.pl/prezent

acje 

(ATK)

BazTech 

W dniach 17-19 kwietnia 2013 r. w Poznaniu 

odbyła się II konferencja Konsorcjum BazTech 

Bibliograficzne bazy danych i ich rola 

w rozwoju nauki. Organizatorami konferencji 

były Biblioteka Politechniki Poznańskiej, 

Biblioteka Politechniki Krakowskiej oraz 

Biblioteka Główna Uniwersytetu 

Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. 

Tematyka konferencji związana była 

z zagadnieniami podjętymi na I konferencji 

Konsorcjum BazTech Bibliograficzne bazy 

danych: kierunki rozwoju i możliwości 

współpracy, która odbyła się w Bydgoszczy 

w dniach 27-29 maja 2009 r.  

W tym roku spotkanie koncentrowało się na 

problemach: 

 utrzymywania krajowych 

dziedzinowych baz danych 

rejestrujących artykuły z czasopism, 

 znaczenia baz bibliograficznych dla 

rozwoju i upowszechniania nauki, 

 znaczenia baz bibliograficznych dla 

oceny czasopism naukowych, 

 miejsca baz danych w rozwijającym się 

modelu otwartego publikowania 

i otwartej komunikacji naukowej, 

 integracji zasobów polskich baz 

danych z innymi serwisami 

wyszukiwawczymi, 

 badań bibliometrycznych, 

 promocji baz i ich widoczności 

w wyszukiwarkach. 

W sesji I Krajowe bibliograficzne bazy danych 

zaprezentowane zostały te same bazy (AGRO, 

BazEkon, BazHum, BazTech, DML-PL Polska 

Matematyczna Biblioteka Cyfrowa, PEDAGOG, 

CYTBIN, Polska Bibliografia Lekarska, Polska 

Bibliografia Literacka, Polska Bibliografia 

Bibliologiczna, BZCz oraz Arianta), które były 

omawiane w trakcie poprzedniej konferencji. 

Referenci omówili nowe funkcje, które 

uruchomione zostały w bazach w ciągu 

minionych czterech lat 

 

Sesja II Znaczenie bibliograficznych baz danych 

w rozwoju [otwartej] nauki, dotyczyła otwartej 

nauki, otwartego dostępu do badań 

finansowanych ze środków publicznych, 

repozytoriów uczelnianych i projektu SYNAT. 

Zastanawiano się nad tym, czy można patrzeć 

na wkład bibliograficznych baz danych 

w rozwój otwartej nauki z perspektywy 

korzystających z nich grup odbiorców. 

 

W sesji III Bibliograficzne bazy danych a ocena 

czasopism naukowych- panel dyskusyjny, 

dominowały tematy dotyczące otwartego 

dostępu do polskich publikacji naukowych 

oraz bibliometrycznej oceny baz danych 

http://www.ekspercibolonscy.org.pl/prezentacje
http://www.ekspercibolonscy.org.pl/prezentacje
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i czasopism naukowych. Wiele emocji 

wzbudził panel dyskusyjny dotyczący oceny 

czasopism naukowych. Wśród uczestników 

panelu był m.in. radca ministra Krzysztof 

Szubski z Departamentu Instrumentów Polityki 

Naukowej MNiSW, dwóch członków Zespołu 

specjalistycznego MNiSW do oceny czasopism 

naukowych- prof. Marek Lewandowski i prof. 

Bartosz Powałka oraz Aleksander Nowiński 

z ICM UW odpowiedzialny między innymi za 

Polską Bibliografię Naukową. Uczestnicy 

konferencji pytali m.in. o  ilość baz 

referencyjnych, indeksowanie czasopism 

w bazach, działania Index Copernicus oraz 

o konsekwencje dla czasopism, które podały 

błędne lub fałszywe dane w ankiecie. 

 

Po południu odbyły się warsztaty 

przeprowadzone przez Barbarę Szczepańską 

pt. Wybrane zagadnienia prawa autorskiego 

w odniesieniu do czasopism, repozytoriów 

i baz danych i Emanuela Kulczyckiego pt. 

Budowanie i wdrażanie strategii rozwoju 

czasopisma naukowego (numer DOI, 

indeksowanie w bazach danych, polityka 

otwartości). W trakcie warsztatów uczestnicy 

poznali zasady redagowania otwartego 

czasopisma naukowego oraz elementy prawa 

autorskiego dotyczące czasopism naukowych 

i baz danych. 

Ostatni dzień konferencji podzielony został  na 

dwie sesje. W trakcie sesji IV Bibliograficzne 

bazy danych jako źródło analiz 

bibliometrycznych, referenci wskazywali, że 

bazy bibliograficzne mogą stanowić podstawę 

do prowadzenia badań bibliometrycznych 

dlatego, że coraz częściej wzbogacane są one 

o cytowania. Jedno z wystąpień dotyczyło 

polskiej bazy cytowań (POL-index). 

 

Sesja V Promocja baz i bazy formą promocji 

poświęcona była roli, jaką bazy bibliograficzne  

mogą pełnić w promowaniu nauki, dorobku 

naukowo-badawczego autorów, a także 

wydawców czasopism naukowych. 

Na zakończenie konferencji zespół powołany 

pierwszego dnia obrad przedstawił  

uczestnikom wnioski i postulaty, które 

dotyczyły: 

 scalenia zasobów rozproszonych baz 

danych i wypracowania jednolitych 

zasad ich udostępniania, 

 zgodnego działania systemu POL-on 

z prawem indeksowania zawartości 

czasopism naukowych w różnych 

bazach, 

 stałego dofinansowania opracowania 

danych, 

 indeksowania baz danych przez 

wyszukiwarki, metawyszukiwarki 

i inne narzędzia w celu promowania 

i zwiększenia widoczności ich 

zasobów. 

Na uwagę i wysokie uznanie zasługuje wysoki 

poziom merytoryczny konferencji, 

urozmaicony program, komfortowe warunki 

obrad i ich sprawny przebieg oraz imprezy 

towarzyszące. Na stronie konferencji dostępne 

są prezentacje wystąpień. Referaty zostaną 

opublikowane w EBIB (seria Materiały 

konferencyjne) oraz zamieszczone w E-LIS. 

W konferencji uczestniczyły Teresa Styczek 

i Agnieszka Celej. 

(AC) 
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Ochrona zbiorów 

12 kwietnia w Bibliotece Uniwersytetu 

Warszawskiego  odbyło się seminarium pt. 

Ochrona i pielęgnacja zbiorów  bibliotecznych 

i archiwalnych. Podczas wykładu poruszano 

tematy związane  z szeroko rozumianą 

profilaktyką dotyczącą ochrony zbiorów 

bibliotecznych i archiwalnych przed 

zagrażającymi im czynnikami biologicznymi, 

owadami (właściwe warunki przechowywania, 

dezynsekcje, bezpieczne paczki, sposoby 

określania wielkości kolonii grzybów i pleśni) 

oraz ochroną ludzi pracujących z tego typu 

zbiorami (stroje ochronne). Bibliotekę Główną 

reprezentowały Teresa Gumołowska i Joanna 

Kamińska. 

(TG) 

Edukacja informacyjna 

15 maja 2013 r. odbyła się konferencja 

zorganizowana przez trzy skierniewickie 

biblioteki: Bibliotekę Pedagogiczną , Bibliotekę 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz 

Miejską Bibliotekę Publiczną im. Władysława 

Reymonta. Celem konferencji była promocja 

bibliotek różnego typu jako instytucji 

edukacyjnych. Zaprezentowano przykładowe 

formy pracy bibliotek realizowane na rzecz 

edukacji oraz poruszono tematy związane 

z poziomem kompetencji informacyjnych 

dzieci i młodzieży i wykorzystaniem nowych 

narzędzi w komunikacji z użytkownikami 

bibliotek. W konferencji uczestniczyła Edyta 

Kędzierska. 

(EdK) 

Dzień z EBSCO 

9 kwietnia w Bibliotece Uniwersytetu 

Warszawskiego odbył się Dzień z EBSCO, 

podczas którego poruszane były następujące 

kwestie: 

 trendy w działalności bibliotek 

naukowych, 

 system do opracowania zbiorczych 

statystyk wykorzystania źródeł online, 

 najnowsze oferty pakietów e-

czasopism oraz e-książek oraz baz 

danych, 

 nowe możliwości poszukiwania 

informacji dzięki multiwyszukiwarce 

EBSCO Discovery Service. 

Program szkolenia obejmował dwa panele 

wykładów zaprezentowanych przez 

pracowników EBSCO. Na początku 

zaprezentowano jak zmieniał się świat  

informacji oraz przedstawiono czynniki 

wywołujące te zmiany. Następne wystąpienia 

mówiły o tym jak EBSCO porusza się 

w zmieniającym się świecie informacji oraz 

o nowych inicjatywach. Kolejny pracownik 

zaprezentował charakterystykę użytkowników 

biblioteki- wczoraj i dziś. Na drugim panelu 

wykładów prezentowane były nowe bazy 

przygotowane przez EBSCO, np. EBSCO 

Discovery Service, EBSCONET. 

Na koniec spotkania odbył się konkurs, 

w którym jedną z nagród (holenderski talerz 

malowany) wygrała nasza koleżanka Justyna 



Antosik. Z Biblioteki Głównej Politechniki 

Warszawskiej w „Dniu EBSCO” uczestniczyły 

Justyna Antosik, Emilia Nowakowska i Elżbieta 

Owczarczyk

 (EN)

Seminarium nt. geodezji 

W dniach 17-18 czerwca w Józefosławiu 

odbyło się Seminarium Badania 

geodynamiczne z wykorzystaniem 

współczesnych osiągnięć geodezji 

zorganizowane przez Komitet Geodezji PAN 

oraz Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki 

Warszawskiej. Udział w Seminarium był okazją 

do zapoznania się z pracownikami Katedry 

Geodezji i Astronomii Geodezyjnej, jak również 

do poznania  tematyki jaką zajmuje się  

Katedra. Przedstawione prezentacje pozwoliły 

zorientować się w zakresie badań 

prowadzonych przez pracowników Katedry, 

osiągnięciach współczesnej geodezji oraz 

kierunku, w jakim zmierzają aktualne badania 

w Polsce i na świecie. Ważnym elementem 

uczestnictwa w Seminarium była również 

możliwość przyswojenia sobie terminologii 

dotyczącej zagadnień astronomii geodezyjnej, 

a szczególnie zagadnień geodynamicznych. 

W Seminarium uczestniczyła Jadwiga 

Siemiątkowska- bibliotekarz Sekcji Kolekcji 

Dziedzinowych zajmująca się dziedziną 

Geodezja i Kartografia.

(JS)

Kurs języka migowego 

Od stycznia do końca maja 2013 r. na 

Politechnice Warszawskiej był realizowany 

kurs języka migowego I stopnia dla 

pracowników. Kurs miał na celu podwyższenie 

kwalifikacji zawodowych personelu, który ma 

największą styczność z osobami 

niepełnosprawnymi. Bibliotekę Główną 

reprezentowały Monika Gajewska z Oddziału 

Informacji Naukowej oraz Katarzyna Kopczyk 

z Wypożyczalni Studenckiej.  

(MG)

Bibliotekarz 2.0 

W dniach 23-24 maja odbyła się konferencja 

Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. 

Bibliotekarz 2.0 - nowoczesność na bazie 

tradycji. Organizatorem konferencji był 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. 

Poruszono zagadnienia z czterech bloków 

tematycznych: Media społecznościowe, Zawód 

bibliotekarza, Użytkownicy i usługi, 

Współpraca bibliotek. Celem konferencji było 

nakreślenie kierunków rozwoju profesji 

bibliotekarza 2.0 w kontekście potrzeb 

użytkowników oraz ofert ośrodków 

kształcących bibliotekarzy. Bibliotekę 

reprezentowała Monika Gajewska. 

(MG)

Digitalizacja, repozytoria, biblioteki cyfrowe 

5 czerwca odbyła się w Warszawie 

zorganizowana przez CPI XXI konferencja 

z cyklu Digitalizacja, repozytoria i biblioteki 

cyfrowe c.d. Tworzenie i archiwizowanie 

zasobów. Podczas seminarium omawiano 

kwestie funkcjonowania bibliotek cyfrowych  
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i repozytoriów z punktu widzenia 

udostępniania zasobów cyfrowych, obecnej 

i projektowanej infrastruktury oraz 

długotrwałego przechowywania zbiorów 

cyfrowych. 

W seminarium wzięły udział Mirosława 

Lewandowska i Maria Miller-Jankowska 

(MM) 

Bibliotekarz uwolniony 

W dniach 12-14 czerwca 2013 r. Biblioteka 

Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia 

w Białymstoku zorganizowała IV Ogólnopolską 

Konferencję Naukową Bibliotekarz 

uwolniony– deregulacja czy degradacja, 

poświęconą aktualnym problemom związanym 

z zawodem bibliotekarza.  

Temat konferencji został wywołany przez 

projekt rządowy przygotowywany przez 

Ministerstwo Sprawiedliwości, zapowiadający 

deregulację 49 zawodów. Celem konferencji 

było ustalenie, czy proponowane rozwiązania 

przyczynią się do deregulacji czy do degradacji 

zawodu bibliotekarza. 

Referaty wygłoszone w 7 sesjach dotyczyły 

następujących problemów: 

 ewolucja zawodu bibliotekarza na 

przestrzeni dziejów, 

 etyka zawodu bibliotekarza, 

 kształcenie bibliotekarzy w krajach 

europejskich i na świecie, 

 kształcenie bibliotekarzy w Polsce, 

 miejsce bibliotekarzy dyplomowanych 

w środowisku bibliotek akademickich, 

 bibliotekarz dyplomowany- aspekt 

prawny, 

 bibliotekarz dyplomowany dziś i jutro. 

Najwięcej uwagi poświęcono problemom 

związanym z kształceniem bibliotekarzy, 

stanem obecnym i przyszłością stanowisk 

bibliotekarzy dyplomowanych oraz zawodu 

bibliotekarza. Stwierdzono przesunięcie 

kształcenia z kierunków humanistycznych 

w stronę kierunków społecznych. Zmiana ta 

związana jest z tworzeniem nowych 

specjalizacji na studiach bibliotekoznawczych 

ukierunkowanych bardziej na informację niż na 

bibliotekoznawstwo. W konsekwencji pociąga 

to za sobą brak kształcenia umiejętności 

praktycznych, typowo bibliotekarskich. 

Zastanawiano się, czy programy nauczania na 

studiach w ogóle nadążają za potrzebami 

współczesnych czasów,  jakich pracowników 

szukają pracodawcy, czy chcą zatrudniać 

absolwentów bibliotekoznawstwa, dla jakich 

instytucji studia mają przygotowywać 

absolwentów. Te i inne pytania wywołały 

dyskusję o sens „uwalniania” zawodu 

bibliotekarza, który de facto jest już uwolniony 

i w dodatku nigdy nie był zamknięty dla innych 

zawodów. W każdej bibliotece zatrudnionych 

jest pewien procent osób nie będących 

z wykształcenia bibliotekarzami. Zauważalne 

było zróżnicowanie stanowisk dotyczących 

kształcenia wśród pracowników naukowych 

i pragmatyków zawodu bibliotekarza. 

Najwięcej emocji budziły referaty omawiające 

przyszłość zawodu bibliotekarza w świetle 

proponowanych zmian, jakie wprowadza 

projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących 

wykonywanie niektórych zawodów  z dnia 

6 marca 2013 r. (w czasie trwania konferencji 

14 czerwca 2013  r. projekt ustawy trafił do 

podpisu Prezydenta). Ponieważ projekt ustawy 

dotyka najbardziej bibliotekarzy 

dyplomowanych, część sesji poświęcona była 

tym problemom. Okazało się, że środowisko 

bibliotekarskie nie jest jednomyślne zarówno 

w kwestii egzaminu na bibliotekarza 

dyplomowanego jak i w ocenie 

funkcjonowania tej grupy bibliotekarzy 

w strukturach biblioteki i uczelni. W 
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Konferencji uczestniczyło wielu dyrektorów 

bibliotek czołowych uczelni akademickich 

w kraju, którzy dzielili się swoimi 

doświadczeniami w zatrudnianiu bibliotekarzy 

dyplomowanych. Uczestnicy spotkania 

stwierdzili, że wraz z likwidacją możliwości 

awansu w bibliotece zabraknie motywacji do 

rozwoju zawodowego, zmniejszy się 

zainteresowanie działalnością naukową 

i badawczą. Zwrócono uwagę na dużą 

aktywność w podnoszeniu kwalifikacji 

bibliotekarzy przygotowujących się do 

egzaminu poprzez uczestnictwo 

w konferencjach, zaangażowanie w rozwój 

biblioteki, publikacje, śledzenie bieżącej 

literatury. W opinii wielu uczestników 

konferencji aktywność ta spada po zdaniu 

egzaminu na bibliotekarza dyplomowanego. 

Nie wszystkie biblioteki prowadzą ocenę 

bibliotekarzy dyplomowanych a za tym idzie 

często brak  zainteresowania rozwojem 

i aktywnością zawodową wśród tej grupy 

pracowników. Wśród zadań jakie powinny być 

realizowane przez bibliotekarzy 

dyplomowanych podkreślano działalność 

naukową, dydaktyczną polegającą na 

prowadzeniu zajęć na wydziałach, działalność 

organizatorską. Osoby te powinny być otwarte 

na zmiany zachodzące w bibliotekach 

i stanowić wsparcie dla kierownictwa 

w rozwoju biblioteki. W opiniach wielu 

referentów stwierdzono brak ujednoliconych 

wymagań, oczekiwań, zakresu obowiązków, ale 

również brak odpowiedniego wsparcia ze 

strony kierownictwa, brak odpowiednich 

warunków do realizowania zadań jakie są 

nałożone na tę grupę pracowników. 

Burzliwą dyskusję wywołał poruszony problem 

zasadności egzaminu kwalifikacyjnego na 

bibliotekarza dyplomowanego. Padały opinie, 

że osoby kończące studia bibliotekoznawcze 

zdobywają w toku studiów wiedzę teoretyczną 

potwierdzoną egzaminem dyplomowym. 

Egzamin na bibliotekarza dyplomowanego jest 

powtórzeniem tej wiedzy. 

Szukano rozwiązań alternatywnych dla 

egzaminu kwalifikacyjnego. Ustawodawca 

w projekcie nie proponuje jednolitych 

wymagań i zasad powoływania kandydatów na 

bibliotekarzy dyplomowanych. 

Odpowiedzialność przesuwa  na pracodawców 

w uczelniach wyższych, dopuszczając 

możliwość pojawienia się takich zapisów 

w statutach uczelni. Rodzi to niepokój o jakość 

kryteriów jakie mogą być stosowane przez 

poszczególne uczelnie. Proponowano różne 

rozwiązania, które mogłyby zastąpić egzamin 

kwalifikacyjny. Rozpatrywano możliwość 

powołania komisji, która oceniałaby dorobek 

naukowy, działalność organizacyjną,  

dydaktyczną i osiągnięcia  zawodowe osób 

ubiegających się o to stanowisko. Komisja ta 

miałaby nadawać certyfikaty potwierdzające 

posiadane umiejętności i osiągnięcia. 

Czy komisja ta miałaby działać w strukturach 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, czy 

może powinna być powoływana w jakiś inny 

sposób, tego nie rozstrzygnięto. 

Wszyscy uczestnicy Konferencji jednogłośnie 

stwierdzili, że zmiany proponowane w ustawie 

regulacyjnej nie wpłyną, jak założył 

ustawodawca, na spadek bezrobocia, 

łatwiejszy dostęp do pracy, wzrost 

świadczonych usług, spadku kosztów dla 

przedsiębiorców czy przyspieszenie procesu 

wchodzenia na rynek pracy. Wręcz przeciwnie- 

mogą spowodować obniżenie jakości usług 

spowodowaną obniżeniem wymagań, 

sprowadzenie bibliotekarzy do roli tylko służby 

bibliotecznej nie zawsze należycie docenianej 

w uczelniach. Brak zainteresowania pracą 

w bibliotekach wynika nie z ograniczeń 

dostępu dla innych zawodów, ale z żenująco 

niskich wynagrodzeniach za pracę. 
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Konferencja uwypukliła niejednomyślność 

środowiska bibliotekarskiego, brak struktur  

organizacyjnych,  które byłyby głosem 

bibliotekarzy. Trudno jest osiągnąć sukces 

w walce o swoje prawa, jeśli nie potrafimy 

skonsolidować naszych działań.  

W konferencji uczestniczyły Wioletta Ledzion i 

Jadwiga Siemiątkowska 

(WL,JS) 

Piknik archiwalny 

8 czerwca 2013 r., pod honorowym 

patronatem Prezydenta RP Bronisława 

Komorowskiego, odbył się IV Warszawski 

Piknik Archiwalny. Jest to cykliczna impreza, 

podczas której warszawskie archiwa, 

biblioteki, muzea oraz media promują swoją 

działalność poprzez prelekcje, pokazy zbiorów 

i publikacji, wystawy, spotkania z ciekawymi 

ludźmi. Po raz pierwszy, w związku 

z towarzyszącą imprezie grą miejską, program  

pikniku wyszedł poza mury Pałacu Staszica do 

budynków innych instytucji (Archiwum Zamku 

Królewskiego, Archiwum Głównego Akt 

Dawnych, Muzeum Harcerstwa i in.). 

Hasło tegorocznej imprezy Gdzie jest młodzież 

z tamtych lat, czyli warszawskie archiwa w 

akcji!!! dało nam możliwość zaprezentowania 

wystawy  Profesorowie Politechniki 

Warszawskiej w dwudziestoleciu 

międzywojennym.  Ekspozycja składająca się 

z 20 plansz cieszyła się dużym 

zainteresowaniem zwiedzających, zwłaszcza 

dawnych studentów PW szukających 

„swojego” profesora i dzielących się z nami 

ciekawymi o nich opowieściami. 

W wydarzeniu uczestniczyły Alina Połocka 

i Joanna Kamińska. 

(JK)

Własność intelektualna w Internecie 

Urząd Patentowy RP zorganizował 26 kwietnia 

2013 r. konferencję Własność intelektualna 

w Internecie. Jak korzystać, by nie naruszać. 

Jak chronić, by nie ograniczać. Konferencja 

odbyła się z okazji Światowego Dnia Własności 

Intelektualnej w Auli Wydziału Matematyki 

i Nauk Informacyjnych Politechniki 

Warszawskiej. Współorganizatorami tego 

przedsięwzięcia były Światowa Organizacja 

Własności Intelektualnej oraz Politechnika 

Warszawska. Honorowy patronat nad 

wydarzeniem objęła Komisja Innowacyjności 

i Nowoczesnych Technologii Sejmu RP.  

Podstawowe zagadnienia poruszane na 

konferencji to problemy prawa autorskiego 

w Internecie, jego stan obecny i perspektywy, 

problem skutecznej ochrony własności 

intelektualnej w Internecie, jak również 

wyjaśnienie aspektu legalnego korzystania 

z zasobów sieci. Podkreślono znaczenie 

działalności WIPO w zakresie wspierania 

ochrony własności intelektualnej. W ramach 

konferencji wystąpili wybitni eksperci prawa 

autorskiego, prawa własności przemysłowej, 

a także przedsiębiorcy i przedstawiciele 

instytucji otoczenia biznesu.  

Głównym założeniem konferencji było 

zwrócenie uwagi na udostępnianie 

w Internecie wyników twórczości, jak również 

aspekt korzystania z nich i podkreślenie, że 

korzystanie z dóbr intelektualnych 

w Internecie powinno odbywać się ze 

świadomością i poszanowaniem praw 

przysługujących twórcom, ochrony własnej 

twórczości, jak i praw innych podmiotów. 

Internet, będąc niezwykle użytecznym 
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i bogatym źródłem informacji, często jest 

także narzędzie naruszeń własności 

intelektualnej. Ten bardzo obszerny temat był 

przedmiotem wykładów i dyskusji.  

Materiały z konferencji są dostępne 

w Oddziale Informacji Naukowej. Bibliotekę 

Główną reprezentowała Eliza Królak.

(EK) 

Nowe technologie w bibliotekach 

22 maja 2013 r. w Grodzisku Mazowieckim 

miała miejsce konferencja pt. Nowe 

technologie i e-booki w bibliotekach, której 

organizatorem była Biblioteka Narodowa oraz 

Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk 

Mazowiecki.  Podczas konferencji poruszane 

były zagadnienia związane z e-bookami i e-

czytelnictwem oraz rozwojem rynku książek 

elektronicznych na świecie oraz w Polsce. 

Przybliżone zostały tajniki formatów 

stosowanych w e-bookach oraz ich czytnikach. 

Swoją ofertę zaprezentowały firmy Ibuk Libra, 

Bezkartek.pl oraz Artatech. Uczestnicy 

konferencji mieli okazję zapoznać się 

z doświadczeniami we wdrażaniu nowych 

technologii w bibliotekach. Dyrektor Biblioteki 

w Grodzisku Mazowieckim- Dorota Olejnik, 

przedstawiła funkcjonowanie projektu 

Mazowieckiego Konsorcjum Bibliotek 

Publicznych, składającego się z 14 bibliotek, 

które udostępniają swoim czytelnikom książki 

elektroniczne na platformie ibuk.pl. Swoimi 

doświadczeniami podzielili się również 

Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki w Gdańsku 

Paweł Braun oraz Michał Mielniczuk z 

Biblioteki Publicznej w dzielnicy Ursynów m.st. 

Warszawy. Na szczególną uwagę zasługuje 

innowacyjny pomysł jaki wprowadziła w życie 

Artateka WBP w Krakowie, która jako pierwsza 

w naszym kraju wypożycza czytniki e-książek. 

W konferencji uczestniczyła Małgorzata 

Muszyńska-Małczak. 

(MMM)

Konferencja i3’2013 

W dniach 16-17 kwietnia 2013 r. odbyła się 

w Poznaniu konferencja z cyklu  i3’2013: 

Wszechobecny Internet- 10 lat Polskiego 

Internetu Optycznego. Była to  konferencja 

naukowa z dziedziny Internetu przyszłości, 

usług nowej generacji oraz infrastruktury 

danych dla nauki i społeczeństwa 

informacyjnego. Obrady odbywały się w 3 

równoległych sesjach: e-nauka, Polskie 

Biblioteki Cyfrowe, e-Edukacja. 

W ramach sesji poświęconej bibliotekom 

cyfrowym tematy referatów dotyczyły 

masowej digitalizacji, długoterminowego 

przechowywania danych oraz reformy prawa 

autorskiego. 

Konferencję poprzedziło spotkanie 

użytkowników dLibry, na którym omawiano 

nowe narzędzia programistyczne 

usprawniające zarządzanie procesem 

digitalizacji (dLab) i wspomagające 

archiwizację zbiorów cyfrowych (dArceo). 

Przeprowadzono też warsztaty w grupach, 

które miały pokazać jakie problemy dominują 

w bibliotekach cyfrowych, korzystających 

z dLibry. W spotkaniu użytkowników i w 

konferencji wzięły udział Maria Miller-

Jankowska i Małgorzata Wornbard.  

(MM) 


