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Szanowni Państwo 
W związku z moim odejściem na emeryturę od 
01.09.br pragnę przekazać serdeczne 
podziękowanie za wieloletnią współpracę, 
okazywanie życzliwości i pomocy Bibliotece 
Głównej i mnie osobiście. Wierzę, że dzięki 
naszemu wspólnemu wysiłkowi Biblioteka 
Główna rozwinęła się i służy użytkownikom 
w sposób nowoczesny, godny Politechniki 
Warszawskiej, największej uczelni technicznej 
w kraju. Jestem przekonana, że współpraca z nową 
Panią dyrektor mgr Jolantą Stępniak, będzie 
układała się również dobrze, co pozwoli na dalszy 
rozwój Biblioteki Głównej dla dobra 
użytkowników. 

Elżbieta Dudzińska 
 

Rada Biblioteczna 

W dniu 30. 05. 2003r odbyło się posiedzenie Rady 
Bibliotecznej. 
Porządek obrad. 

1. Przyjęcie protokółu nr 2 z posiedzenia Rady 
Bibliotecznej w dniu 17. 03. 03r. 

2. Sprawozdanie z działalności systemu biblioteczno-
informacyjnego Politechniki Warszawskiej za rok 
2002 

3. Sprawy personalne – zaopiniowanie wniosków 
o awans na stanowisko kustosza: 

st. bibliotekarza mgr Violetty Frankowskiej 
st. bibliotekarza mgr Anny Radajewskiej 
st. bibliotekarza mgr Agaty Wietechy 

4. Program weryfikacji prenumeraty czasopism 
zagranicznych. 

5. Informacje bieżące Dyrekcji Biblioteki Głównej. 
6. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
Dyrektor Biblioteki Głównej przedstawiła „Sprawozdanie 
z działalności systemu biblioteczno-informacyjnego 
Politechniki Warszawskiej za rok 2002”. 

W roku 2002 podstawowym celem działalności 
Biblioteki Głównej było usprawnienie i modernizacja 
usług biblioteczno-informacyjnych. Warunkiem 

niezbędnym do dalszego usprawniania usług całego 
systemu biblioteczno- informacyjnego jest wdrożenie w 
kolejnych bibliotekach zintegrowanego systemu 
komputerowego, działającego już Bibliotece Głównej i 4 
bibliotekach wydziałowych, co pozwoliłoby na 
usprawnienie gromadzenia, ujednolicenie opracowania 
i udostępniania zbiorów oraz zapewnienie wszystkim 
użytkownikom lepszej i bardziej aktualnej informacji. 

Prorektor ds. Nauki Prof. Piotr Wolański 
poinformował zebranych o ogłoszonym przez  

JM Rektora PW otwartym konkursie na stanowisko 
dyrektora Biblioteki Głównej w związku z przejściem na 
emeryturę dyrektora mgr Elżbiety Dudzińskiej. 
Rada Biblioteczna postanowiła zwołać w dniu 16. 06. 
03r. nadzwyczajne posiedzenie w celu zaopiniowania 
kandydatur na stanowisko dyrektora Biblioteki Głównej 
Politechniki Warszawskiej. 

Rada Biblioteczna zaopiniowała pozytywnie, 
w wyniku tajnego głosowania, wnioski o awans na 
stanowisko kustosza.  

Mgr Sławomir Połotnicki omówił wyniki prac 
Zespołu Roboczego do spraw prenumeraty czasopism 
zagranicznych, powołanego przez Radę Biblioteczną. 
Zespół, po przedstawieniu przez mgr Sławomira 
Połotnickiego oferty ICM UW dotyczącej warunków 
konsorcjum Springer LINK w latach 2003-2005,wyraził 
zgodę na rezygnację z prenumeraty papierowej wersji 
czasopism wydawnictwa Springer Verlag od 2004 roku 
(23 tytuły) i przejście wyłącznie na dostęp elektroniczny. 
W wyniku dyskusji nad przedstawioną „Listą propozycji 
rezygnacji z prenumeraty od 2004 roku”, uzgodniono 
konieczność skreślenia większości tytułów. 

Dyrektor Biblioteki Głównej poinformowała 
zebranych o przejęciu przez Bibliotekę Główną kolekcji 
ok.3000 wolumenów Proceedings SPIE. Zbiory zostały 
zlokalizowane na Antresoli i są dostępne dla wszystkich 
zainteresowanych. 

(T.S.) 

Nadzwyczajne posiedzenie 

Rady Bibliotecznej 

W dniu 16. 06. 2003r. odbyło się nadzwyczajne 
posiedzenie Rady Bibliotecznej poświęcone 
zaopiniowaniu kandydatur na stanowiska dyrektora 
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Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej. 
Prorektor ds. Nauki prof. Piotr Wolański przedstawił 
skład i tryb prac Komisji Konkursowej oraz zasady oceny 
kandydatek. Każda z kandydatek mogła uzyskać 
maksymalnie 250 punktów. 
Wyniki oceny Komisji Konkursowej były następujące: 
1. mgr Jolanta Stępniak – 236 punktów 
2. mgr Maria Śliwińska – 164 punkty 
3. mgr Anna Tonakiewicz – 108 punktów 
W tajnym głosowaniu w sprawie zaopiniowania 
kandydatur na stanowisko dyrektora Biblioteki Głównej 
wzięło udział 27 członków Rady uprawnionych do 
głosowania. Oddano 27 ważnych głosów. 
Wyniki głosowania: 
1. mgr Jolanta Stępniak – 19 głosów 
2. mgr Maria Śliwińska – 1 głos 
3. mgr Anna Tonakiewicz – 4 głosy 
Wyniki głosowania Rady Bibliotecznej zostały 
przekazane JM Rektorowi Politechniki Warszawskiej. 

(T.S.) 

Wartościowy depozyt Polskiej 

Sekcji SPIE 

W dniu 06.06.br Prezes Polskiej Sekcji 
Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Optoelektroników SPIE prof. dr hab. Tomasz 

Woliński wraz z Zarządem przekazali na ręce Prorektora ds. 
Nauki prof. dr hab. Piotra Wolańskiego zbiory Biblioteki 
SPIE-PW w depozyt dla Biblioteki Głównej. Przekazana 
kolekcja składa się z ponad 3 tys. vol. materiałów 
konferencyjnych o wysokiej wartości naukowej od roku 
1977 do chwili obecnej i będzie uzupełniana na bieżąco 

(E.D.) 

Korekta prenumeraty 

Prace nad korektą prenumeraty na rok 2004 zostały 
rozpoczęte w marcu br. Na posiedzeniu w dniu 17 marca, 
Rada Biblioteczna powołała Zespół Roboczy do Spraw 

Prenumeraty Czasopism Zagranicznych w składzie: prof. dr 
hab. Andrzej Biń (przewodniczący), prof. dr hab. Marek 
Marczewski, dr hab. Jeremi Naumczyk, prof. dr hab. 
Sławomir Tumański, dr Adam Woźniak, mgr Elżbieta 
Dudzińska , mgr Sławomir Połotnicki. 

Zespół spotkał się na 2 posiedzeniach w dniach 20 
maja i 9 czerwca. Podstawą prac Zespołu były 2 listy: - 
„Propozycje rezygnacji z prenumeraty od 2004 roku” 
w której umieszczono tytuły mało używane w przeciągu 
ostatnich 3 lat oraz „Korekta prenumeraty na 2004 rok”, 
zawierająca informacje o wykorzystaniu czasopism 
Elsevier Science Publishers w wersji tradycyjnej i liczbie 

ściągnięć pełnych tekstów artykułów, dostępnych w 
wersji elektronicznej przez użytkowników z Politechniki 
Warszawskiej. 

Przyjęto kryteria jakimi kierował się Zespół przy 
podejmowaniu decyzji o skreśleniu lub utrzymaniu 
tytułów czasopism w prenumeracie. Były to: 
dotychczasowe wykorzystanie przez użytkowników w 
Czytelni Czasopism, koszt prenumeraty, dostępność 
tytułu w kraju i w Warszawie. W trakcie prac Zespół 
zwracał się z prośbą o konsultacje do prof. Andrzeja 
Tylikowskiego i prof. Jana Kozubowskiego dotyczące 
prenumeraty czasopism z zakresu mechaniki. 

Zespół wyraził zgodę na rezygnację z prenumeraty 
papierowych wersji czasopism wydawnictwa Springer 
Verlag od 2004 roku (23 tytuły) a na posiedzeniu w dniu 
9 czerwca wydał wstępną decyzję o przejściu od 
przyszłego roku na dostęp elektroniczny a tym samym 
rezygnację z prenumeraty wersji drukowanej wszystkich 
czasopism Elsevier Science Publishers (158 tytułów). 
Ostateczny kształt „Propozycji rezygnacji z prenumeraty 
od 2004 roku" jest wynikiem decyzji o utrzymaniu w 
prenumeracie wartościowych serii Transactions of the 
American Society of Mechanical Engineers (ASME) i 
dwu czasopism niedostępnych w Warszawie i kraju: 
Materials Science and Technology oraz Smart Materials 
and Structures. 

Łącznie rezygnujemy z prenumeraty 234 tytułów w 
wersji papierowej ale 181 z nich będzie dostępnych w 
wersji elektronicznej, czyli tracimy dostęp do 53 tytułów. 

Wyniki prac Zespołu były także referowane na 
Spotkaniach konsultacyjnych bibliotek środowiska 
naukowego Warszawy dotyczących prenumeraty 
czasopism zagranicznych, które odbyły się 7 maja i 3 
lipca br. 

1 lipca br. rozpoczęła się procedura przetargu 
nieograniczonego na prenumeratę czasopism 
zagranicznych dla Politechniki Warszawskiej na 2004 
rok. Otwarcie ofert przewidziane jest na 15 września. 

(S.P.) 

Import czasopism - współpraca 

W dniach 07.05 i 3.07 br. odbyło się kolejne spotkanie 
przedstawicieli bibliotek środowiska warszawskiego 
nt. współpracy w zakresie importu czasopism. W 

czasie spotkania wymieniono informacje, dotyczące założeń 
polityki w zakresie prenumeraty czasopism drukowanych 
i elektronicznych. Pani mgr Jolanta Stępniak z-ca dyrektora 
Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, oraz mgr Paweł 
Grochowski (ICM) przedstawili ofertę firmy Elsevier, 
dotyczącą dostępu do pełnotekstowych czasopism 
elektronicznych w 2004 roku. 

(E.D.) 
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Wizyta w Płocku Prezentacja Biblioteki Głównej 

W dniu 17.06.br dyrekcja w składzie Elżbieta Dudzińska 
i Grzegorz Płoszajski wizytowała Filię w Płocku. 
Celem spotkania były uzgodnienia, związane z 

wdrożeniem komputerowego systemu Aleph, w tym 
konwersją katalogu z ISIS-a, zakupem sprzętu, szkoleniem 
pracowników i użytkowników. Ze strony Filii udział wzięła 
kierowniczka Biblioteki mgr Anna Ostrowska oraz 
kierownik Działu Technik Informatycznych i 
Multimedialnych Szkoły mgr Marek Malinowski. Po 
spotkaniu roboczym uczestnicy zostali zaproszeni na 
spotkanie z Prorektorem ds. Szkoły Nauk Technicznych i 
Społecznych w Płocku prof. dr hab. Januszem Zielińskim. 

W czasie Międzynarodowych Targów Książki  w dniu 
15.05.br z inicjatywy  ZGSBP, Rady Wykonawczej 
Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych 

oraz Polskiego Związku Bibliotek przedstawiciele bibliotek 
naukowych, głównie szkół wyższych mieli możliwość 
przedstawienia informacji o nowych trendach w rozwoju 
usług biblioteczno-informacyjnych. Ze strony Rady 
Wykonawczej spotkanie prowadziła dyrektor Elżbieta 
Dudzińska a prezentację o Bibliotece Głównej Politechniki 
Warszawskiej przygotowały i prowadziły mgr Grażyna 
Kiwała i mgr Agata Wietecha. 

(E.D.)  
(E.D.) 

Prezentacje firm na MTK 

Dnia 15.05.2003 r. w czasie trwania 48 
Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie 
odbyła się prezentacja baz danych on-line 

zorganizowana przez firmę Bowker oraz A.B.E. Marketing. 
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele bibliotek 
naukowych z całej Polski. Bibliotekę Główną Politechniki 
Warszawskiej reprezentowali p.Teresa Sawicka i p.Paweł 
Szymański. Przedstawiciel firmy Bowker pani Yne 
Hogetoorn zaprezentowała uczestnikom spotkania cztery 
bazy danych: 

Biblioteka Wydziału Chemicznego 

W dniach 13.05.2003 r. oraz 30.06.2003 r. odbyły się 
spotkania Dyrekcji Biblioteki Głównej 
z pracownikami Filii Biblioteki Głównej – 

Biblioteki Wydziału Chemicznego. Poświęcone były 
następującym problemom: 

- system zabezpieczenia zbiorów, 
- czasopisma zaliczane do Narodowego Zasobu 

Bibliotecznego a znajdujące się w zbiorach 
BWCh, 

- depozyty, które mają być zwrócone do Biblioteki 
Głównej, 

- Global Books in Print (zawierającą ok. 6,8 mln 
opisów książek) 

- komputerowy katalog książek – nabytki, 
księgozbiór aktywny oraz retrospekcja, 

- Ulrichs Periodicals Directory (zawierającą ok. 
250000 opisów czasopism) 

- komputerowy katalog czasopism i problemy 
związane z regularnym otrzymywaniem 
zeszytów prenumerowanych czasopism, 

- oraz dwie nowe bazy danych czasopism: 
- Ulrich’s Serials Analysis System 
- Serials Solutions. 

- wprowadzenie komputerowych wypożyczeń w 
październiku 2003 r. 

Dwie ostatnie z wymienionych baz nie są jedynie bazami 
bibliograficznymi, lecz stwarzają możliwości 
tematycznego porównania zbiorów czasopism danej 
biblioteki z czasopismami zawartymi w bazie oraz 
ułatwiają korzystanie z czasopism elektronicznych. 

- organizacja, przygotowanie i instalacja sprzętu, 
szkolenia pracowników. 

(E.M.) 
Firma Bowker umożliwiła bezpłatny dostęp do w/w baz 

w miesiącu lipcu i sierpniu br. Adresy internetowe baz 
dostępne są w Oddziale Czasopism Biblioteki Głównej 
Politechniki Warszawskiej oraz w Oddziale Gromadzenia. 

Zebrania 

W dniach 16.04 oraz 24.06.br odbyły się zebrania 
dyrekcji z kierownikami a w dniu 28.04 również 
z pracownikami Biblioteki Głównej. W czasie zebrań 

omówiono sprawy organizacyjne bieżące oraz projekty 
dalszych działań m.in. współpracy międzynarodowej oraz 
organizacji kursów językowych dla pracowników  

(P.Sz.) 

Prezentacja firmy EBSCO 
19 maja br. miała miejsce prezentacja zorganizowana 
przez firmę EBSCO i Bibliotekę Główną Politechniki 
Warszawskiej dla kadry bibliotecznej i użytkowników 
Politechniki Warszawskiej. W pierwszej części 
przeznaczonej dla użytkowników baz danych 

bibliotecznych. 
(E.D.) 
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przedstawiono nowe rozwiązania w zakresie m.in. 
wyszukiwania w bazach EBSCO, zapamiętywanie 
wyników wyszukiwania i inne. W części drugiej, 
przedstawiono nowe możliwości rozwiązań 
administracyjnych, jak również zaprezentowano nowe 
usługi dla bibliotek m.in.: EBSCO Serwis A-Z – 
zarządzanie e-źródłami informacji, umieszczonymi na 
platformach różnych wydawców i producentów baz 
danych. 

a) postępowanie z egzemplarzami książek do 
użytku służbowego 

Prezentację przygotowała i prowadziła Teresa 
Górecka z firmy EBSCO. W spotkaniu uczestniczyli 
bibliotekarze Biblioteki Głównej, bibliotek sieci PW 
a także zaproszeni użytkownicy. 

(A.T.) 

Współpraca międzynarodowa 

W dniu 16.07.br dyrektor Elżbieta Dudzińska i z-ca 
dyrektora Jan Zaleski spotkali się z dyrektorem 
centrum Współpracy Międzynarodowej dr inż. 

Romanem Babutem w celu udzielenia pomocy Bibliotece 
Głównej przy przygotowywaniu wystąpień w ramach 
programów Unii Europejskiej oraz włączenia pracowników 
Biblioteki Głównej do wymiany pracowników w ramach 
współpracy z innymi uczelniami zagranicznymi. 

b) ubytkowanie egzemplarzy książek 
- udostępnianie zbiorów 

a) udostępnianie załączonych do książek CD-
ROMów i dyskietek 

b) przypomnienie zasad wypełniania pól w 
formularzach dotyczących danych czytelnika 
oraz zasad współpracy w perspektywie 
zapisów w październiku 2003 r.  

- gromadzenie zbiorów 
a) inicjatywa dot. listy lektur (zob. prace 

planowane w systemie) 
b) w oddziale planowane są szkolenia bibliotekarzy 

zainteresowanych bibliotek współpracujących 
- stan prac bieżących poszczególnych jednostek 

organizacyjnych Biblioteki Głównej i innych 
bibliotek współpracujących w systemie 

- planowane prace w systemie – m.in. raporty 
statystyczne, lista lektur jako zestaw 
wyszukiwawczy 

- zaprezentowano nowe elementy serwisu WWW 
a) stronę domową WWW Biblioteki Głównej PW 
b) nowe w OPACu WWW – wykaz działów 

i nabytki w formie gotowych zestawów 
wyszukiwawczych 

(E.D.) Poruszono także szereg innych zagadnień o charakterze 
informacyjnym i warsztatowym.  

(agaw) 
Szkolenia W dniach 7 i 14 kwietnia odbyły się szkolenia pod hasłem: 

„Zaawansowane możliwości użytkowania programów”. 
Miały one na celu zebranie wiadomości dotyczących 
niewykorzystywanych funkcji używanych programów (mail, 
Zip, edytory). Okazuje się, że funkcje te bardzo są nam na co 
dzień potrzebne lub przydatne, ale często nie mamy 
nawyków do sięgania po nie.  

21 maja 2003 r. w Bibliotece Głównej PW odbyło się 
zebranie bibliotekarzy systemu biblioteczno-
informacyjnego współpracujących w ramach 
zintegrowanego systemu bibliotecznego ALEPH.  

Informowanie o przyjętych zasadach i działaniach w 
systemie jest niezbędnym warunkiem współpracy 
bibliotek i efektywnego działania w/w systemu w 
Politechnice Warszawskiej. 

Na szkoleniu omawiane było: 
Część I: 
1. CD-ROM: odczyt zawartości 

Spotkanie miało charakter roboczy – omawiano 
sprawy związane ze współpracą w systemie, m.in.: 

2. ZIP: pakowanie i rozpakowywanie 
3. menu przeglądarek: pasek narzędzi, adresy, Ulubione 

(Bookmark), „znajdź na stronie”, elementy strony - katalogowanie dokumentów: 
a) opis bibliograficzny dokumentu 

elektronicznego; 
4. podręczne menu (kontekstowe) – zależne od tego, 

kiedy chcemy z niego korzystać: na stronie WWW 
(tekst, grafika, adres), w edytorze, na pulpicie 
Windowsa, itd. 

b) wprowadzanie informacji o charakterze 
lokalnym: charakterystyka rzeczowa, 
oznakowanie opisu bibliograficznego jako 
nabytku biblioteki; 

5. e-mail: adresy i książki adresowe, Inbox (możliwość 
zakładania różnych skrzynek), wysyłanie listów do 
wielu adresatów, ochrona przed wirusami, kopiowanie 
tekstu do e-maila i z e-maila, załącznik w poczcie, 
opróżnianie kosza 

c) korzystanie z indeksu pomocniczego podczas 
wypełniania pól w rekordzie 

d) informowanie o nowych rekordach 
sporządzonych przez biblioteki współpracujące Część II: DTP – Desktop Publishing: zasady konstruowania 

dokumentu e) szkolenia 
- informacja o egzemplarzach 1. czcionki: szeryfowe i bezszeryfowe 

2. użycie czcionek w dokumencie 
 
 



 5 Informacje Biblioteki Głównej 
 
3. zasady formatowania akapitu 

Spotkanie z Komisją Historii i 

Tradycji PW 

4. znaki interpunkcyjne 
5. skróty klawiaturowe 

(grkiw) 

W dniu 26 czerwca w Pracowni NZB odbyło się 
spotkanie z członkami Komisji Historii i Tradycji 
Politechniki Warszawskiej. Była to okazja do 

zaprezentowania nowego działu, rozwijającego się w 
Bibliotece Głównej już 2,5 roku i jego dotychczasowych 
osiągnięć. Dyrektor Biblioteki Elżbieta Dudzińska 
przedstawiła podstawowe problemy związane z realizacją 
tworzenia księgozbioru NZB a zastępca dyr. BG mgr Jan 
Zaleski omówił wszystkie plany i działania związane ze 
szczególną ochroną i zabezpieczeniem zbiorów. 
O działalności Pracowni mówiły panie Hanna Zdunek 
i Jolanta Kucharska.  

UKD - korekta 

Oddział Opracowania Książek i Zbiorów Specjalnych 
przeprasza za błąd jaki wkradł się do notatki 
o zmianach symboli UKD a mianowicie, w 

pierwszym przykładzie symbole UKD pozostają bez 
zmian a więc: 

 811.112.2:811.162.1]’374 natomiast odpowiednik 
słowny symbolu powinien brzmieć: „Słownik niemiecko-
polski”. 

Uniwersalny słownik tematyczny języka 
niemieckiego powinien być sklasyfikowany, w zależności 
od tematu np.: dotyczący słownictwa ekonomicznego, 
w sposób następujący: 33(038)=112.2 

Prezentacja spotkała się z zainteresowaniem 
i życzliwym odbiorem Komisji. 

Kontrast między książkami przed i po konserwacji 
uświadomił gościom, że najpoważniejszym problemem 
Pracowni w realizacji jej zadań są ciągle niewystarczające 

i finansowe. 

(oprac.) 

Dokument elektroniczny 

Oddział Opracowania Książek i Zbiorów Specjalnych 
informuje biblioteki sieci, że Centrum Edukacji 
Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacji z 

siedzibą przy ul.: Hankiewicza, zorganizowało kurs: 
„Katalogowanie dokumentów elektronicznych, książka, 
dokument kartograficzny, dokument ikonograficzny”. 

Program kursu obejmował: wyjaśnienie 
podstawowych pojęć: dokument elektroniczny i jego 
zawartość, hasła opisu bibliograficznego typowe dla 
książki, dokumentu kartograficznego i ikonograficznego 
w postaci elektronicznej, elementy opisu 
bibliograficznego książki, dokumentu kartograficznego 
i ikonograficznego na nośniku elektronicznym, format 
USMARC opisu bibliograficznego dla książki na nośniku 
elektronicznym, analiza gotowych opisów dokumentów 
elektronicznych, sporządzanie opisów wg przekazanego 
przez prowadzącego zajęcia wzoru. Kurs odbył się w 
dniach 05.06-06.06,2003 r. i trwał 15 godzin. W 
szkoleniu wzięło udział dwóch pracowników Oddziału 
Opracowania Biblioteki Głównej mgr Małgorzata Kapica 
i mgr Małgorzata Wornbard. Biblioteki współpracujące 
z Biblioteką Główną zachęcamy do zainteresowania się 
ww kursem. 

O
środk

bowiązek szczególnej ochrony i zabezpieczenia 
zbioru NZB przekłada się na konkretne działania 
Pracowni. W ciągu dwóch lat stworzyliśmy zrąb 

księgozbioru, który liczy obecnie 2698 woluminów. Jego 
strukturę tworzą dokumenty wyłączane z księgozbioru 
głównego, dary oraz kolekcje przejmowane z innych 
bibliotek. 1900 dokumentów oczyszczono w komorze 
próżniowej, 731 przekazano do prac introligatorskich, 
143 do ponownego badania mikrobiologicznego ze 
względu na głęboki proces zniszczenia grzybami i 
pleśnią. 

Do pełnej konserwacji przekazaliśmy 21 
dokumentów. Część z nich wróciła już z pracowni 
konserwatorskiej do Biblioteki. Zabezpieczone 
w specjalnych pudłach stanowią najcenniejszą część 
naszego zbioru. Ostatnio do pełnych prac 
konserwatorskich oddaliśmy 4 kolejne dokumenty: 1) 
„Początki geometryi dla szkół powiatowych”. Wilno 
1829, 2) Paracelsus P. T. B.: „Opera Bucher und 
Schrifften...” Strassburg 1603 oraz dwa związane 
z historią powstania i działalności Politechniki 
Warszawskiej: „Głos J. W. Hrabi Platera Senatora, 
Kasztelana...miany przy publicznem otwarciu kursów 
Szkoły Przygotowawczey w dniu 14 października 1829”, 
„Ogólny programmat kursów wykładac się maiących 
w Szkole Przygotowawczej...w roku szkolnym 1830/31”. 
Warszawa 1830. 

(M.W.) 

Krokiem w przyszłość w naszych działaniach są 
pierwsze dokumenty zdigitalizowane. ”Nauka 
matematyki di użycia artyleryi..napisana przez P. Bezout” 
tłumaczona przez Józefa Jakubowskiego z roku 1782 oraz 
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„Wykład statyki” G. Monde w tłumaczeniu Onufrego 
Lewockiego z roku 1820 możemy już udostępniać 
czytelnikom w postaci cyfrowej, chroniąc oryginał przed 
zużyciem i zniszczeniem. 

(H.Z.) 

Zbiór map w Bibliotece Głównej 

Liczący ponad 2000 jednostek zbiór kartograficzny 
Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej powstał 
z materiałów przekazanych z Wydziału Geodezji 

i Kartografii naszej uczelni. Najcenniejsza jego część 
stanowią mapy topograficzne Polski w skali 1:25 000 
oraz 1:100 000 wydane w okresie międzywojennym przez 
Wojskowy Instytut Geograficzny oraz ich reedycje z lat 
1940-45 przygotowane w berlińskim Reichsamt für 
Landesaufnahme. 
Od grudnia 2002 roku materiały kartograficzne są 
systematycznie selekcjonowane i opracowywane przez 
mgr Jolantę Kucharską. 

(jbk) 

Narada bibliografów w BN 

W dniach 11-13 czerwca 2003r. w gmachu Biblioteki 
Narodowej odbyła się V Ogólnokrajowa Narada 
Bibliografów. Przedstawiono kilkanaście referatów 

omawiających dorobek i tradycję środowiska 
bibliografów polskich, a także stan obecny prac 
bibliograficznych.  

Podkreślono rolę i znaczenie Instytutu 
Bibliograficznego BN, obchodzącego jubileusz 75- lecia. 

W trakcie obrad miała miejsce szeroka dyskusja, w 
wyniku której przyjęto szereg wniosków, na przykład: 
- podtrzymywanie kontaktów międzynarodowych i 

dostosowanie polskich bibliografii do poziomu 
podobnych wydawnictw światowych 

- zapewnienie udziału Instytutu Bibliograficznego w 
międzynarodowych organizacjach zawodowych 

- przyśpieszenie prac nad bieżącą i retrospektywną 
bibliografią narodową oraz bibliografią czasopism 

- ustalenie zakresu prac i odpowiedzialności między 
Centrum Nukat a Biblioteką Narodową 

Bibliotekę Główną Politechniki Warszawskiej 
reprezentowały Grażyna Komorowska i Mirosława 
Lewandowska 

(G.K.) 

Konferencja w CBW 

W dniu 13 czerwca w Centralnej Bibliotece 
Wojskowej odbyła się konferencja naukowa. na 

temat „ZBIORY SPECJALNE JAKO PAMIĘĆ 
KULTURY”. Inspiracją spotkania była 84 rocznica 
powstania Biblioteki. Tematem przewodnim była 
prezentacja zbiorów specjalnych w kontekście 
historycznym oraz współczesne działania 
zabezpieczająco-ochronne. Konferencji towarzyszyły 
wystawy naukowe „Księgi zwierciadłem czasów” oraz 
„Cimelia”. 

Bibliotekę reprezentowali: z-ca dyr. mgr Jan 
Zaleski, mgr Jolanta Kucharska i mgr Hanna Zdunek z 
Pracowni NZB. 

(H.Z.) 

Wystawa na Koszykowej 

W czerwcu Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy 
zaprosiła nas na otwarcie wystawy poświęconej 
ilustracji w polskiej książce dla dzieci. Motto 

wystawy „Namaluję ci nawet szczęśliwego motyla” 
pochodzi z książki Ireny Jurgielewiczowej „Jak jeden 
malarz chciał namalować szczęśliwego motyla” 

Muzeum Książki Dziecięcej wykorzystując własne 
zbiory, kopie ilustracji udostępnionych przez autorów 
i wydawnictwo „Naszą Księgarnię”, fragmenty wystaw 
Oddziału Warszawskiego ZPAP: „Pro Bolonia” i „Sztuka 
Książki” wprowadziło nas w wielobarwny świat 
ilustracji, pokazując jej malarskość, nastrojowość, poezję, 
humor i skrót myślowy charakterystyczny dla 
współczesnych twórców. 

Zwiastunem przyszłości „polskiej szkoły ilustracji” 
są prace najmłodszych ilustratorów i redaktorów. 
Odważni w eksperymentowaniu wykorzystali w swoich 
pomysłach różne techniki i materiały: plastelinę, tkaniny, 
metal a także fotomontaż. 

Bibliotekę reprezentowała Hanna Zdunek, która 
podziękowania za „powrót do poetyckiej wyobraźni 
dziecięcej” utrwaliła w Księdze Pamiątkowej. 

Wystawę można oglądać do 14 sierpnia. 
(H.Z.) 

Posiedzenie SBN 

Dnia 13 maja odbyło się w naszej Bibliotece 
posiedzenie Sekcji Bibliotek Naukowych przy 
Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy 

Polskich. Omawiane były sprawy bieżące Sekcji, oraz 
przeprowadzono wybory przewodniczącego Sekcji. Nową 
przewodniczącą Sekcji została wybrana jednogłośnie 
Barbara Dybicz. W zebraniu Sekcji uczestniczył zastępca 
Biblioteki Głównej mgr Jan Zaleski. 

(J.Z.) 
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Dygitalizacja zbiorów 

W dniu 13.06.2003 r. w Archiwum Głównym Akt 
Dawnych w Warszawie odbyły się warsztaty pn. 
"Creation of Sustainable Digital Libraries”. 

Warsztaty odbyły się w ramach projektu europejskiego 
"Sieć Doskonałości Bibliotek Cyfrowych" (DELOS 
CEE). W trakcie spotkania przedstawiono program, cele, 
zamierzenia i osiągnięcia projektu europejskiego DELOS. 
Omówiono zagadnienia tworzenia docelowych, 
bezpiecznych bibliotek elektronicznych. Szeroko 
przedstawiono problemy związane z procesem 
dygitalizacji.  
Ma ona na celu:  
- zabezpiezpieczenie najcenniejszych zbiorów,  
- archiwizację posiadanych kolekcji,  
- udostępnienie zbiorów (także tych najcenniejszych) 

szerokiemu gronu użytkowników przy 
wykorzystaniu nowoczesnych technologii (Internet) 

Ogromna ilość obiektów (głównie książek i czasopism), 
które powinny być poddane temu działaniu powoduje, że 
koszty, które muszą zostać poniesione przekraczają 
możliwości poszczególnych instytucji. Należy również 
uniknąć dublowania pracy. Konieczne jest więc 
zorganizowanie ścisłej współpracy zainteresowanych 
organizacji w celu zapewnienia efektywności i ciągłości 
tych działań oraz dla ustalenia odpowiednich standardów 
koniecznych w tego typu działaniach.  

W warsztatach wzięli udział: dyr. G.Płoszajski, 
G.Kiwała, E.Mroczek i A.Wietecha. 

(E.M.) 

BAZTECH 

W dniu 30.06.2003r. w Bibliotece Głównej 
Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie 
twórców Bazy Zawartości Czasopism Polskich - 

BAZTECH. 
Koordynator BAZTECH, pani Lidia Derfert-Wolf 

z Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, 
przedstawiła sprawozdanie z dotychczasowych prac nad 
wprowadzaniem danych. Dyskutowano kwestie 
finansowe związane ze zmianą oprogramowania, 
koniecznością zmian na stronie domowej BAZTECH. 
Zaproponowano szereg wniosków, które miałyby 
usprawnić pracę w Bazie, m.in. współpracę z 
wydawnictwami w zakresie streszczeń i słów 
kluczowych. 

Przedstawiono założenia działań wspólnych 
twórców BAZTECH i ICM. Gość spotkania prof. Marek 
Niezgódka obiecał wsparcie ICM dla Bazy Zawartości 
Czasopism. Ustalono potrzebę kolejnego spotkania, które 
miałoby charakter warsztatów dla osób wprowadzających 

dane. Wskazano na konieczność popularyzowania 
BAZTECH. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 20 
bibliotek i ośrodków naukowych, Bibliotekę Główną 
reprezentowała Grażyna Komorowska, udział w 
spotkaniu wzięły także Mirosława Lewandowska i Anna 
Tonakiewicz, przygotowanie i obsługa sprzętu Grażyna 
Kiwała i Agata Wietecha. 

(G.K.) 

Udostępnianie Norm 

Przekazujemy informację na temat udostępniania 
i kopiowania norm, jaka została umieszczona na liście 
dyskusyjnej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół 

Wyższych: 
 
Szanowni Państwo, 
Wczoraj udało mi się udowodnić w Naczelnym Sądzie 
Administracyjnym, że Polskie Normy są informacją 
publiczną w Polsce, co oznacza, że aby zapoznać się 
z normami nie trzeba ich kupować po komercyjnej cenie 
lub przesiadywać godzinami w czytelni normalizacyjnej 
i uczyć się ich na pamięć (nie ma możliwości 
skopiowania). Wystarczy zwrócić się do Polskiego 
Komitetu Normalizacyjnego o kopię normy na podstawie 
art. 12 pkt. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 
do informacji publicznej i ewentualnie powołać się na 
wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie  
SA II 837/03. W takiej sytuacji PKN zobowiązany jest 
ustawą do dostarczenia Państwu kopii normy po cenie 
odbitki kserograficznej. 
Zainteresowanych całą sprawą odsyłam do dzisiejszych 
(3.07.2003) artykułów na ten temat w Rzeczpospolitej 
(Informacja do udostępnienia - żółte strony C2) i w 
Gazecie Wyborczej (Normy dla ludzi - s. 17). 
Z poważaniem, 
Anna Ogonowska 

Będzie antykwariat? 

Od początku maja do chwili obecnej trwają rozmowy 
dyrekcji Biblioteki Głównej z  przedstawicielami 
władz Uczelni, Stowarzyszenia Studentów Bratniak 

i Samorządu Studenckiego w sprawie uruchomienia na 
terenie Uczelni antykwariatu zajmującego się 
skupowaniem i sprzedawaniem podręczników i skryptów. 
Temat ten wielokrotnie poruszany na posiedzeniach Rady 
Bibliotecznej znalazł zrozumienie i poparcie Prorektorów: 
ds. Nauki prof. dr hab. Piotra Wolańskiego, ds. 
Studenckich prof. dr hab. Andrzeja Jakubiaka i ds. 
Nauczania prof. dr hab. Lecha Czarneckiego, oraz 
dyrektora administracyjnego Politechniki Warszawskiej 
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mgr inż. Andrzeja Bryły. W przeprowadzonych 
rozmowach środowisko studenckie reprezentowane było 
przez Tomasza Przeżdzięka (Samorząd) i Artura Olczaka 
(Stowarzyszenie Studentów „Bratniak”). Antykwariat 
z założenia działał by na zasadach samofinansowania 
pośrednicząc w akcie kupna-sprzedaży pomiędzy 
studentami.  

Przepisy 
Wyciąg z Wykazu przepisów opublikowanych 
w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim w miesiącu 
kwietniu 2003 r. które mają wpływ na funkcjonowanie 
Uczelni 

Od kilku lat zakupy podręczników i skryptów 
w Bibliotece Głównej zostały ograniczone ze względu na 
brak funduszy do trzech w wyjątkowych wypadkach 
pięciu egzemplarzy. Uruchomienie antykwariatu 
pozwoliłoby na skup podręczników po wykorzystaniu ich 
i sprzedaż po obniżonej cenie. 

Dz.U. nr 61 poz. 545 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 20 marca 2003 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie określania wzorów wniosku 
o udostępnienie danych osobowych, zgłoszenia zbioru 
danych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia i 
legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

W chwili obecnej jedynym problem stojącym na 
przeszkodzie w uruchomieniu antykwariatu jest 
pozyskanie lokalu na terenie centralnym  Dz.U. nr 62 poz. 575 

(J.Z.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2003 r. 
w sprawie wykazu ponadstandardowych świadczeń 
zdrowotnych (Dz.U. z dnia 14 kwietnia 2003 r.) System bibi Dz.U. nr 63 poz. 589 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2003 r. 
w sprawie ogólnych warunków udzielania świadczeń 
zdrowotnych oraz trybu wyboru przez ubezpieczonego 
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki 
i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. 

9 maja został zainstalowany w Bibliotece Głównej 
System Kontroli Dostępu i Rejestracji Czasu Pracy (bibi). 
System jest w fazie testowania. Ma za zadanie rejestrację 
czasu pracy (z uwzględnieniem urlopów 
wypoczynkowych, zwolnień lekarskich itp.) 
pracowników Biblioteki. W przyszłości pozwoli 
wyeliminować podpisywanie listy obecności. 

Dz.U. nr 65 poz. 595 
Ustawa z dnia 14 marca 1003 r. o stopniach naukowych i 
tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. 

(J.Z.) Dz.U. nr 73 poz. 661 
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o języku 
polskim Odwiedzili nas 
Targi we Frankfurcie - Studenci Studium Podyplomowego Instytutu 

Bibliotekoznawstwa z księdzem Gonetem w dniu 
09.05.br W dniach 8 - 13 października 2003 roku już po raz 

55 odbędą się we Frankfurcie nad Menem Targi 
Buchmesse, na których  spotka się elita literatów, 
wydawców i księgarzy z całego świata. 

- Dyrektor Biblioteki w Mińsku Maja Senku w dniu 
18.06.br 

- Prorektor Akademii Techniczno-Rolniczej w 
Bydgoszczy profesor Bukaluk w dniu 28.06.br Zapraszamy Państwa do korzystania z naszej pomocy, w 

ramach której przygotowaliśmy: (E.D.) 
- ofertę wyjazdu luksusowym autokarem w cenie 

1.390 zł + 7% VAT obejmującą – trzy dni pobytu na 
targach, trzy noce w hotelu, kartę wstępu na targi, 
transfery z hotelu na tereny targowe,  

Uwagi do „Prawa o 

Szkolnictwie Wyższym” - ubezpieczenie i opiekę pilota 
Tym z Państwa, którzy wybierają się na targi 
indywidualnie proponujemy: Rada Wykonawcza Konferencji Dyrektorów Bibliotek 

Szkół Wyższych zgłosiła poprawki, uzgodnione 
z przedstawicielami organizacji związkowych, do 

projektu ustawy „Prawo o szkolnictwie Wyższym”. Osoby 
zainteresowane mogą zapoznać się z tekstem w dyrekcji. 

•- przedsprzedaż kart wstępu, 
- sprzedaż katalogu targowego, który umożliwi Państwu 
przygotowanie pobytu na Targach, 
- druk rezerwacji noclegów. 
 (E.D.) 
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W celu zarekomendowania naszej oferty przedstawiamy 
kilka opinii uczestników ubiegłorocznego wyjazdu 
autokarowego na Targi Buchmesse 2002: 
Uniwersytet Śląski w Katowicach - Profesor Zbigniew 
Żmigrodzki: "Dziękuję za otrzymaną propozycję wyjazdu 
na Frankfurckie Targi Książki oraz wyrażam moje pełne 
uznanie dla świetnej organizacji podróży i pobytu. Jeżeli 
będzie to możliwe, chętnie skorzystam z podobnej oferty w 
przyszłym roku".  
Onet.pl - Dyrektor Sabina Grygierzec: "Chciałabym 
serdecznie podziękować za bardzo udany pobyt na 
targach we Frankfurcie, znakomitą i profesjonalną 
organizację oraz przemiłą atmosferę. Jeśli w przyszłości 
ponownie będę wybierać się na Targi do Frankfurtu, 
chętnie skorzystam z Państwa usług."  
Wydawnictwo Książkowe „Twój Styl” - Pani Irena 
Stąpor: "Jestem bardzo zadowolona z podróży i pobytu 
we Frankfurcie. Szczerze mówiąc uważam, że był to 
najbardziej udany pobyt jak dotąd. I jeżeli tylko moja 
firma wyśle mnie na targi w przyszłym roku z pewnością 
skorzystam z Państwa usług.  
Uznanie dla pani Ady (pilota grupy), która tak doskonale 
potrafiła zintegrować grupę zupełnie obcych sobie ludzi." 

Szczegółowe informacje dotyczące naszej oferty 
znajdą Państwo na stronach www.Makowski.pl 
a wszystkie wiadomości o targach Buchmesse na: 
www.buchmesse.de 

Z nadzieją, że spotkamy się we Frankfurcie, 
Przedstawicielstwo  
Targów Frankfurt nad Menem 
w Polsce 

 
 
 
 
Przypominamy: 
bieżące informacje podajemy sukcesywnie na stronie 
domowej Biblioteki Głównej 
 
Zachęcamy do czytania informacji zawartych w EBIBie: 
http://ebib.oss.wroc.pl/  
 
 

http://www.makowski.com.pl/
http://www.buchmesse.de/
http://ebib.oss.wroc.pl/

