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Biblioteka Cyfrowa

O

d kwietnia 2007 r. Biblioteka Cyfrowa PW
poszerzona została o kolekcję Varsaviana, która
będzie zawierać zdigitalizowane zbiory rękopisów,
druków, ikonografii, kartografii oraz dokumentów życia
społecznego dotyczących historii i kultury materialnej
Warszawy.
Do kolekcji włączone będą zgodne z tymi kryteriami
dokumenty, niezależnie od miejsca i języka wydania.
Kolekcja Varsaviana w znacznej mierze oparta jest na
zbiorach przejętych z Biblioteki Instytutu Gospodarki
Przestrzennej i Mieszkalnictwa. Dokumenty źródłowe
pochodzą też ze zbiorów własnych Biblioteki Głównej,
wchodzących w skład NZB oraz z Muzeum PW.
Najczęściej oglądanymi obecnie publikacjami z tej
kolekcji są: „Gmach Główny Politechniki Warszawskiej
na pocztówkach z lat 1900-1939” oraz „Zagadkowa
kamienica na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie”.
Od lipca 2007 r., w ramach współpracy BG
Politechniki Warszawskiej z BG Politechniki Lubelskiej,
prezentujemy gościnnie na stronie naszej Biblioteki
Cyfrowej zbiory cyfrowe Kolekcji Politechniki
Lubelskiej. Kolekcja ta stanowi zaczątek przyszłej
Lubelskiej Biblioteki Cyfrowej. W obrębie Kolekcji
znaleźć będzie można cyfrowe reedycje skryptów
szczególnie poszukiwanych przez studentów Politechniki
Lubelskiej oraz oryginalne prace naukowe pracowników
Politechniki Lubelskiej i ich współpracowników z innych
uczelni. Za dobór publikacji do tej Kolekcji odpowiada
BG Politechniki Lubelskiej.
(M.M.)

Dla Nauki

W

ychodząc naprzeciw potrzebom środowiska
naukowego Politechniki Warszawskiej Biblioteka
Główna przygotowała i umieściła na stronie
domowej zakładkę Dla Nauki, która zawiera:
- Listę tytułów czasopism z kolekcji STM (Science,
Technology, Medicine) wraz z Impact Factor określonym
w bazie Journal Citation Report za lata 2005 i 2006.
Dodatkowo z w/w listy zostały wyodrębnione polskie
czasopisma wraz z wartością wskaźnika IF.

październik 2007
- Listę filadelfijską czasopism oraz tytuły polskich
czasopism na tej liście.
- Listę czasopism punktowanych w ramach oceny
parametrycznej jednostek wraz z liczbą punktów (link do
odpowiedniej zakładki na stronie Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego)
- Zasady sporządzania wykazu czasopism dla celów
oceny
parametrycznej
jednostek
naukowych.
Użytkownicy mają dostęp do informacji dotyczących
obliczania RIF oraz zasad punktacji zespołów w oparciu o
List Ministra w sprawie sporządzenia wykazu czasopism
na potrzeby przyszłej oceny parametrycznej jednostek
naukowych.
Zakładka Dla Nauki jest promowana również na
stronie domowej Politechniki Warszawskiej.
(I.S.)

Biblioteka Wydziału Geodezji i
Kartografii

D

ecyzją JM Rektora Politechniki Warszawskiej z dn.
12 lipca 2007 Biblioteka Wydziału Geodezji i
Kartografii została przekształcona w Filię Biblioteki
Głównej PW.
Podczas wakacji w przejętej bibliotece trwały
intensywne prace. Do katalogu centralnego bibliotek PW
zostały wprowadzone opisy ponad 5 600 woluminów
książek. Pozostała część księgozbioru jest wprowadzana
sukcesywnie.
Księgozbiór studencki (skrypty i podręczniki) został
przeniesiony do Wypożyczalni Studenckiej i jest
wypożyczany po złożeniu elektronicznego zamówienia.
Pozostała część księgozbioru została podzielona na 2
grupy:
udostępnianą na miejscu w Filii, do której zaliczono
po jednym egzemplarzu każdego tytułu skryptów i
podręczników, czasopisma, podstawowe wydawnictwa
informacyjne
wypożyczany poza bibliotekę księgozbiór naukowy
Nowa Filia mieści się w Gmachu Głównym PW, w
pok. 428 i udostępnia zbiory od poniedziałku do czwartku
w godzinach 12-15.30 oraz w piątek w godzinach 12-18
na zasadach określonych w Regulaminie udostępniania
zbiorów i świadczenia usług informacyjnych Biblioteki
Głównej. Książki są wypożyczane za okazaniem karty
bibliotecznej Biblioteki Głównej.
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Mając na uwadze rozbudowanie kolekcji
pracownicy i studenci Wydziału GiK mogą zgłaszać
dezyderaty i zamówienia na zakup nowych książek u
dyżurnego bibliotekarza w Filii BG w pok. 428 lub
bezpośrednio w Oddziale Gromadzenia Książek i
Zbiorów Specjalnych BG.
(apor)

Ustawa o bibliotekach

Z

inicjatywy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w
lipcu 2007 r. powołano Zespół, którego zadaniem jest
podjęcie prac nad przygotowaniem nowelizacji
Ustawy o bibliotekach. Przewodniczącą Zespołu została
dyrektor Jolanta Stępniak.
Zespół rozpoczął prace od scalenia zgłaszanych
wcześniej projektów nowelizacji ustawy oraz podjęcia
dyskusji nad oczekiwanymi przez środowisko kierunkami
zmian. Aktualny stan prac Zespołu dyrektor J. Stępniak
prezentowała we wrześniu podczas spotkania Konferencji
Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych w
Zielonej Górze, a następnie na VI Forum SBP w
Warszawie. Podjęte prace będą prowadzone przez kilka
najbliższych miesięcy.
(J.S.)

Narodowy Zasób Biblioteczny
11 września 2007 r. w Centralnej Bibliotece Wojskowej
na Seminarium Narodowy Zasób Biblioteczny – potrzeby
i możliwości spotkali się przedstawiciele bibliotek,
których zbiory tworzą Narodowy Zasób Biblioteczny.
Część oficjalną wypełniły uroczystości związane z
ponownym otwarciem biblioteki po trwającej kilka
miesięcy modernizacji oraz wystawa zbiorów specjalnych
„Piękne, rzadkie, cenne”. W części merytorycznej
seminarium
11
bibliotek
przedstawiło
własną
interpretację zapisu Rozporządzenia Ministra Kultury i
Sztuki w sprawie powołania „zasobu” oraz stosowane
rozwiązania organizacyjne tworzenia NZB. Naszą
bibliotekę reprezentowali z-ca dyrektora Jan Zaleski oraz
Hanna Zdunek, która w wygłoszonym referacie
przedstawiła koncepcję wykreowania i organizacji
księgozbioru NZB w BG PW.
(H.Z.)
8 października 2007 r. w Bibliotece Narodowej odbyło
się szkolenie dyrektorów bibliotek, których zbiory tworzą
Narodowy Zasób Biblioteczny. Główny specjalista Biura
Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego płk
Kazimierz Niciński omówił zadania dyrektorów bibliotek
w ochronie NZB w sytuacjach kryzysowych i na wypadek
konfliktu zbrojnego. Podstawowym zadaniem dyrektora
biblioteki jest opracowanie planu ochrony NZB i

przedstawienie go do zatwierdzenia przez właściwe
organy administracji państwowej. Omówione zostały
również problemy zabezpieczenia technicznego bibliotek
oraz warunki przechowywania zbiorów tworzących NZB.
W szkoleniu uczestniczył z-ca dyrektora BG Jan Zaleski
(J.Z.)

BazTech
2 lipca 2007 r. w BG Politechniki Poznańskiej odbyło się
zebranie członków Porozumienia BazTech. Podczas
spotkania na podstawie Polskiej Klasyfikacji Tematycznej
i klasyfikacji dyscyplin naukowych KBN zostały ustalone
i zatwierdzone dziedziny w powstającym portalu BazTOL
- przewodniku po zasobach internetowych. Ponadto
ustalono typy źródeł, których opisy będą zamieszczane w
serwisie oraz omówiono zagadnienia związane z
formatem do wprowadzania danych - Dublin Core. Na
przykładzie TOL – Technika Online (Politechnika
Poznańska - www.ml.put.poznan.pl/TOL/index.html) i
Intute
(The
University
of
Manchester
www.intute.ac.uk/) zaprezentowano typ serwisów
wyszukiwawczych uporządkowanych według kategorii
tematycznych.
W spotkaniu uczestniczyli: z-ca dyrektora BG
Grzegorz Płoszajski oraz Elżbieta Owczarczyk.
(E.O.)
W dniach 10-11 września 2007 r. w BG Wojskowej
Akademii Technicznej odbyło się kolejne spotkanie
poświęcone sprawom dotyczącym BazTech i BazTol.
Omówiona została m.in. instrukcja katalogowania w
portalu BazTol, sprawy dotyczące oprogramowania i
zarządzania kolekcją.
W spotkaniu udział wzięli: z-ca dyrektora BG
Grzegorz Płoszajski i Agnieszka Celej.
(A.C.)

Oddział Opracowania Książek
i Zbiorów Specjalnych
20 września 2007 r. Oddział Opracowania Książek i
Zbiorów Specjalnych gościł 3 koleżanki z Biblioteki
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Celem wizyty była chęć zapoznania się z procedurami
stosowanymi u nas przy opracowywaniu tzw. e-książek.
Biblioteka Główna PW jako jedna z pierwszych bibliotek
w kraju wprowadziła opis książki elektronicznej do
katalogu NUKAT. Pracownicy Oddziału Opracowania
BG PW podzielili się swoimi doświadczeniami w tej
pracy. Wizyta miała charakter szkoleniowy. Szkolenie
przeprowadziły Violetta Frankowska i Małgorzata
Wornbard.
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Aktualnie Oddział Opracowania planuje nowe
przedsięwzięcie, jakim jest przygotowanie kolejnej
biblioteki wydziałowej PW do samodzielnej współpracy z
NUKAT. W tym roku będzie to Biblioteka Wydziału
Chemicznego.
(M.W.)

Oddział Kontroli i
Aktualizacji Zbiorów

W

e wrześniu Oddział Kontroli i Aktualizacji Zbiorów
BG wraz z Biblioteką Domu Studenckiego
Akademik
przekazał
9563
wol.
książek
pochodzących z księgozbioru humanistycznego do
Powiatowej Biblioteki Publicznej im. A. Budzisza w
Pucku.
(I.R.)

Biblioteka SNTiS w Płocku
5 października 2007 r. z okazji inauguracji nowego roku
akademickiego w Szkole Nauk Technicznych i Społecznych
w Płocku odbyła się zorganizowana przez ABE Marketing
wystawa książek zagranicznych.
Na wystawie zaprezentowano najnowsze publikacje
z dziedzin reprezentowanych w płockiej SNTiS budownictwo, chemia, mechanika, inżynieria sanitarna i
ekonomia.
Prezentacji wydawnictw dokonał przedstawiciel
wydawnictwa Tomasz Świąder. Wystawa cieszyła się
ogromnym zainteresowaniem. Zakupiono 21 książek o
wartości ponad 7 tys. zł.
(A.K.)

Spotkanie bibliotek
wydziałowych
26 września 2007 r. na spotkaniu bibliotekarzy systemu
biblioteczno – informacyjnego PW zostały przedstawione
następujące sprawy:
• - informacja o przejęciu funkcjonowania Biblioteki
GiK jako Filii BG
• - stan przygotowań do nowego roku akademickiego,
• - informacja o nowej zakładce „Dla Nauki” na stronie
domowej BG
Ponadto przekazano zainteresowanym CD ROM z
materiałami do przysposobienia bibliotecznego
(J.S.)
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Informacje Społecznego
Inspektora Pracy
15 czerwca 2007 r. odbyło się spotkanie Społecznego
Inspektora Pracy z Kanclerzem PW dr inż. Andrzejem
Witczakiem, podczas którego zwrócono się z prośbą o
pomoc w rozwiązaniu problemu związanego z odległymi
terminami oczekiwania na przeprowadzenie okresowych
badań lekarskich.
14 czerwca 2007 r. SIP zwrócił się do Dyrekcji BG
PW
z
prośbą
o
zakupienie
dodatkowych
mineralizowanych napojów w związku z panującą w
pomieszczeniach wysoką temperaturą
12 lipca 2007 r. na prośbę SIP w Bibliotece Głównej
PW decyzją Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa, Higieny
Pracy i Nauki Jana Zaleskiego powołano komisję do
uaktualnienia kart oceny ryzyka w składzie:
przewodnicząca: Alicja Potocka, członkowie: Maria
Miller, Maryla Górska, Gerard Kielarski.
17 lipca 2007 r. w pomieszczeniach Biblioteki
Głównej PW wskazanych przez Dyrekcję oraz
Społecznego Inspektora Pracy przeprowadzono pomiary
hałasu i oświetlenia.
Pomiary przeprowadzili pracownicy Uczelnianego
Laboratorium Badań Środowiskowych.
Na wszystkich stanowiskach pracy wyniki badań
hałasu nie przekraczają 0,1 NDN . Według PN-N01307:1994 są to dopuszczalne wartości hałasu.
W wyniku dokonania pomiarów oświetlenia
ustalono, że oświetlenie stanowiska komputerowego,
przestrzeni pomiędzy regałami i w strefie komunikacji w
piwnicy B nie spełnia wymagań normy PN-EN 124641:2004. W/w stanowisko komputerowe należy doświetlić.
W pomieszczeniach bibliotecznych z dostępem
światła naturalnego pomiary oświetlenia zostaną
przeprowadzone w listopadzie.
31 lipca 2007 r. zwrócono się z pisemną prośbą o
umieszczenie tabliczek informacyjnych przy czerpniach
powietrza, z których korzysta Biblioteka Główna PW.
24 i 27 sierpnia 2007 r. pracownik Państwowego
Zakładu Higieny przeprowadził w BG PW pomiary
mikrobiologiczne.
Badania
metodą
odciskową
potwierdziły, że wskazane miejsca są zasiedlone przez
grzyby i bakterie. W powietrzu badanym w przewodach
wentylacyjnych i klimatyzacji stężenie bakterii i grzybów
nie stanowi zagrożenia dla ludzi przebywających w
wentylowanych pomieszczeniach.
Dyrekcja Biblioteki podjęła działania mające na celu
zabezpieczenie zawilgoconych ścian i sufitu oraz
zlikwidowanie kolonii grzybów.
21 i 28 września oraz 9 października 2007 r. odbyło
się szkolenie okresowe pracowników BG PW z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia okresowe
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prowadzą jednostki organizacyjne uprawnione do
prowadzenia takiej działalności na podstawie odrębnych
przepisów oraz pracownicy Inspektoratu BHP
posiadający udokumentowane kwalifikacje merytoryczne
i metodyczne do prowadzenia szkoleń.
4 września 2007 r. poproszono Inspektora
Państwowej Inspekcji Pracy o konsultację w sprawie
zorganizowania stanowiska pracy dla osób niesłyszących.
Wyniki wszelkich pomiarów i kontroli dostępne są u
Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Nauki
Jana Zaleskiego oraz u Społecznego Inspektora Pracy
Violetty Frankowskiej.
Badania okresowe
Społeczny Inspektor Pracy ma obowiązek odpowiednio
wcześniej powiadomić pracownika o zbliżającym się
terminie wykonania badań okresowych oraz przygotować
stosowne formularze.
Procedura postępowania:
1. W związku z ochroną danych osobowych pracownik
wypełnia w skierowaniu miejsce swego zamieszkania
oraz wpisuje datę urodzenia.
2. Kierownik wypełnia formularz zgodnie z kartą oceny
ryzyka na stanowisku pracy.
3. Dyrekcja podpisuje wypełniony przez kierownika
formularz.
4. Pracownik ustala w Rejestracji Przychodni termin
przyjęć do lekarza medycyny pracy i po otrzymaniu
skierowania terminy kolejnych badań.
5. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy należy
dostarczyć Społecznemu Inspektorowi Pracy.
6. Zaświadczenie zostaje w Kadrach, kopię otrzymuje
pracownik i SIP.
Więcej informacji SIP można znaleźć na stronie
http://www.bg.pw.edu.pl/materialy/BHP/
(V.F.)

Modernizacja

W

sierpniu i we wrześniu w pomieszczeniach
Biblioteki Głównej zostały przeprowadzone prace
remontowe. W Czytelni Ogólnej, Czytelni
Czasopism oraz na Antresoli zostało wymienione
oświetlenie nad stanowiskami pracy dyżurujących
bibliotekarzy.
W
pomieszczeniach
socjalnych
„nadbudowy” Biblioteki Głównej została położona
glazura,
wymieniono
umywalki
oraz
zostały
zainstalowane termy.
W
pomieszczeniu
Narodowego
Zasobu
Bibliotecznego zostały zainstalowane drzwi o odporności
ogniowej 1 h. Trwają prace nad modernizacją systemu
monitoringu w pomieszczeniach Biblioteki.
(J.Z.)
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KONFERENCJE
LIBER
W dniach 3-6 lipca 2007 r. w Warszawie w Bibliotece
Narodowej odbywała się 36 Doroczna Konferencja
LIBER zatytułowana European Integration: conditions
and challenges for libraries. Spotkanie zainaugurowano
w
Bibliotece
Uniwersyteckiej
w
Warszawie
prekonferencją zatytułowaną Cooperation among
Europe’s Reserach Library Organizations. Zarówno
miejsce konferencji, jak i jej tytuł sprawił, że szczególne
zainteresowanie budziły wystąpienia związane z
różnicami kulturowymi i odmiennymi sposobami
postrzegania problemów bibliotecznych w różnych
regionach Europy.
Zgodnie z wieloletnią tradycją, ostatni dzień
konferencji był dniem kraju organizatora przeznaczonym
na poznanie problemów bibliotek w tym kraju. Tego dnia,
w sesji popołudniowej BG PW gościła grupę kilkunastu
bibliotekarzy z krajów Europy. Podczas spotkania
przedstawiono naszą działalność, oferowane usługi i
zbiory.
Program Konferencji znajduje się na stronie
domowej LIBER, a materiały będą wkrótce opublikowane
w kolejnym numerze czasopisma Liber Quartely. Na
konferencji BG reprezentowała dyrektor Jolanta Stępniak.
(J.S.)
ILM
28 sierpnia 2007 r. w Warszawie odbyło się IX
seminarium z zakresu składowania i archiwizacji
Rozwiązania zarządzania cyklem życia informacji
(ILM). Głównym tematem była analiza pojęcia ILM Information Lifecycle Management w aspekcie korzyści
dla instytucji wdrażających procedury ILM.
Omówiono cele, zadania i sposoby archiwizacji
danych elektronicznych. Przedstawiono przykłady
zastosowań oraz wątpliwości związane z przyszłością
ILM.
Ponadto omówione zostały:
- nowe regulacje dotyczące wszelkich podmiotów
publicznych w zakresie tworzenia, przetwarzania oraz
archiwizowania dokumentów elektronicznych
- e-mail jako dokument elektroniczny - zagadnienie
podpisu elektronicznego
- przechowywanie dokumentów elektronicznych w
celach audytu i celach dowodowych w świetle norm
międzynarodowych.
W seminarium uczestniczyła Elżbieta Mroczek.
(elamr)
IGeLU
W dniach 3-5 września 2007 r. w Brnie odbyła się 2
Konferencja IGeLU (International Group of ExLibris
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Users). Udział wzięło 291 uczestników ze 130 instytucji z
25 krajów.
Przedmiotem obrad był przede wszystkim rozwój i
użytkowanie w bibliotekach wszystkich produktów firmy
Ex Libris: Aleph, Metalib/SFX, Digitool, Verde, Primo,
Voyager. Odbyły się spotkania narodowych grup
użytkowników tych produktów, w trakcie których
zapoznawano się z problemami jakie napotykają
bibliotekarze systemowi nadzorujący funkcjonowanie
poszczególnych programów. Na specjalnej sesji
przedstawiciele firmy Ex Libris odpowiadali na pytania
uczestników konferencji, dotyczące zagadnień bieżących
oraz rozwoju i przyszłości produktów.
Wśród informacji o planach rozwojowych systemu
Aleph podano termin zakończenia prac nad wersją 19 –
ostatni kwartał 2007 r. Wersja 20 ma być opracowana do
końca
roku
2008.
Nowe
wersje
zawierają
unowocześnienia w stosunku do już istniejących, bez
wprowadzania rewolucji takiej jak przy przejściu z wersji
14 na 16.
W konferencji udział wzięli: z-ca dyrektora
Grzegorz Płoszajski, Grażyna Kiwała i Elżbieta Mroczek.
(elamr)
Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych
W dniach 4-6 lipca 2007 r. odbyły się Wrocławskie
Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych, w których udział
wzięli bibliotekarze z Kanady, Niemiec, Argentyny,
USA, Węgier, Szwecji, Macedonii i z Polski.
Biblioteki polskie reprezentowane były przez
Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu,
Katedrę Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Uniwersytetu Łódzkiego, Bibliotekę
Główną Politechniki Warszawskiej i oczywiście
gospodarzy
–
Bibliotekę
Główną
Politechniki
Wrocławskiej.
Pierwszego dnia swoje referaty prezentowali goście
zagraniczni. Każdy z uczestników przedstawił swoją
bibliotekę od strony jej historii, codziennej pracy, a także
najnowocześniejszych rozwiązań. Ciekawy był referat
Bernarda Kwoki z Martin-Optiz-Bibliothek z Herne
Systemy kształcenia i wynagradzania bibliotekarzy w
Niemczech. O różnych kierunkach pracy w bibliotece
mówiła Maria Małgorzata Maczkowska z Bitoli w
Macedonii w swoim wystąpieniu Wielofunkcyjność
Biblioteki Uniwersyteckiej w Bitoli. O tym jak wyglądają
szkolenia biblioteczne dla studentów w Centralnej
Bibliotece Uniwersytetu Zachodnio-Węgierskiego w
Sopron mówiła Danuta Kiss w referacie Student
użytkownikiem informacji. Działalność dydaktyczna
Centralnej
Biblioteki
Uniwersytetu
ZachodnioWęgierskiego w Sopron.
Drugi dzień konferencji poświęcony był książkom
elektronicznym. Zostały wygłoszone m.in. referaty:
Urszuli Anny Wojtasik (Politechnika Wrocławska) -
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Statystyki wykorzystania książek elektronicznych.
Potrzeby
standaryzacji,
Michała
Pijewskiego
(Politechnika Poznańska) - Książki elektroniczne w
Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu – stopień
zainteresowania czytelników na tle wykorzystania
pozostałych źródeł elektronicznych.
Gospodarze zapewnili uczestnikom konferencji
wiele atrakcji m.in.: zwiedzanie Wrocławia i zamku na
wodzie w Wojnowicach, wieczorny rejs statkiem po
Odrze, zwiedzanie Panoramy Racławickiej.
Bibliotekę Główną PW reprezentowały: Jadwiga
Szczypkowska i Alicja Potocka, która wygłosiła referat
E- książki w bibliotece akademickiej: dostęp i
promowanie zbiorów w Bibliotece Głównej Politechniki
Warszawskiej.
Więcej informacji o konferencji można znaleźć na
stronie domowej BG Politechniki Wrocławskiej, a teksty
referatów i prezentacje na stronie EBIB.
(A.P., J.S.)
Partnerzy bibliotek
20-21 września 2007 r. odbyła się zorganizowana przez
Bibliotekę Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu IX
Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Szkół Wyższych
Niepublicznych pod hasłem Partnerzy bibliotek
poświęcona tematyce public relations, marketingu
partnerskiego, współpracy bibliotek ze środowiskiem
naukowym, z instytucjami kultury.
Barbara Iwankiewicz-Rak przedstawiła referat
Marketing partnerski w kreowaniu wizerunku biblioteki.
Marcin Geryk mówił o podejmowaniu i wypełnianiu
społecznej odpowiedzialności przez uczelnie. Rozwój
biblioteki musi być priorytetem w działaniach uczelni.
Jakość usług jest źródłem prestiżu, dlatego bardzo ważne
jest określenie wizji i misji, tak biblioteki, jak i uczelni.
Referat Katarzyny Pilitowskiej dotyczył koncepcji
społecznej odpowiedzialności biznesu w procesie
konstruowania misji i wizji biblioteki. Najważniejszym
partnerem dla biblioteki jest czytelnik i temu poświęcony
był referat Rafała Sadowskiego Public relations biblioteki
wyższej szkoły niepublicznej. Wśród zewnętrznych form
public relations jakie wymienił, ciekawymi wydają się
takie formy jak: prowadzenie własnego wydawnictwa,
organizowanie prezentacji własnej biblioteki, spotkań
autorskich, tworzenie dobrych kontaktów z władzami
lokalnymi oraz współpraca krajowa i zagraniczna.
Na temat roli blogów w public relations organizacji
niedochodowych mówiła Małgorzata Koszembar-Wiklik.
Blogi stwarzają ogromny potencjał komunikacyjny.
Organizacje non profit dzięki blogom mogą angażować
ludzi w dyskusje, wpływać na opinię społeczną. Wyniki
badań satysfakcji użytkowników biblioteki omówiła
Iwona Josińska. Nawiązanie i pielęgnowanie przez
bibliotekę relacji partnerskich z bliższym i dalszym
otoczeniem przekłada się na jakość oferowanych usług,
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satysfakcję użytkowników i pracowników biblioteki.
Maja Wojciechowska zaprezentowała zmiany w
nazewnictwie użytkowników biblioteki. Przedstawiła
znaczenie terminów: czytelnik, użytkownik, konsument,
klient. Bernadetta Gągulska podjęła próbę zdefiniowania i
identyfikacji otoczenia bibliotek akademickich tzw.
otoczenia wewnętrznego oraz zewnętrznego.
O kształtowaniu relacji biblioteki z mediami
opowiedziała Dorota Milczarska z Działu Promocji i
Reklamy Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.
Podstawą promocji organizacji jest jej identyfikacja
wizualna (m.in. logo, materiały reklamowe). Relacje
między biblioteką wydziałową, Biblioteką Główną i
wydziałem przedstawił Andrzej Miszczak. Optymalnym
rozwiązaniem wydaje się system tzw. decentralizacji
koordynowanej, w której przyjęte rozwiązania na
zasadzie consensusu, owocują najlepszymi opcjami dla
obydwu stron. Monika Jędralska opowiedziała o
współpracy Śląskiej Biblioteki Cyfrowej z Biblioteką
Wyższej Szkoły Humanitas.
Udział w konferencji wzięły Agnieszka Kowalczuk i
Agnieszka Celej.
(A.K., A.C.)
Książka i jej czytelnik
W dniach 20-22 września 2007 r. odbyła się w
Międzyzdrojach Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Książka i jej czytelnik - dokąd zmierzamy. W konferencji
uczestniczyły Marta Sadowska oraz Agnieszka
Kowalczyk, która wygłosiła referat Oferta czytelnicza
płockich bibliotek akademickich i możliwości dostępu
użytkowników do baz elektronicznych.
W pierwszym dniu konferencji wygłaszano referaty
związane tematycznie z historią książki i bibliotek. W
drugim i trzecim dniu referaty dotyczyły promocji książek
tradycyjnych,
form
czytelnictwa
i
preferencji
czytelników.
Referaty pogłębione zostały badaniami ankietowymi,
które pokazały, że książka drukowana nie odejdzie w
zapomnienie, jak przewidywano, a będzie funkcjonować
wspólnie z książką wydawaną w wersji elektronicznej.
(A.K.)
W trakcie poszczególnych sesji tematycznych swoją
ofertę dla bibliotek przedstawili sponsorzy: MINERVA,
EBSCO, BIBLIOFIL, MAX ELEKTRONIK, 3M Polska,
WAKO-FORESTER, EMERALD Group Publishing oraz
CheckPoint. Ciekawą propozycję zaprezentowała firma
CheckPoint. Przedstawiono system ochrony, identyfikacji
i udostępniania księgozbiorów oparty na technologii
RFID – Radio Frequency Identification, System taki
działa już w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. Bazuje
on na zdalnym (poprzez fale radiowe) odczytywaniu i
zapisywaniu
danych.
Umożliwia
automatyczne
kodowanie książek – wgrywanie informacji o książce na
etykiety RFID. System pozwala na stworzenie stanowisk

do samoobsługowych wypożyczeń i zwrotów książek.
Urządzenia do zwrotu wypożyczonych książek, tzw.
„wrzutki”, mogą być zlokalizowane na terenie biblioteki,
bądź poza nią, tak aby czytelnik miał możliwość oddania
książki o dowolnej porze.
Ciekawostką przedstawioną przez przedstawiciela
firmy MAX ELEKTRONIK był system DziecioOPAC.
Jest to interfejs elektronicznego katalogu bibliotecznego,
dostosowany do możliwości dzieci, przyjazny i łatwy w
obsłudze. Zawiera on elementy graficzne (ilustracje z
książek), dźwiękowe (czytanie książki z wykorzystaniem
lektora) i multimedialne (kadry z filmów).
Przedstawiciel Dawson Books, firmy zajmującej się
dostarczaniem książek wiodących wydawców do
bibliotek na całym świecie – Ronald Jaeger przedstawił
nowy produkt– platformę o nazwie Era, zwierającą
zestaw 46 tys. e-książek z dziedziny nauk technicznych i
medycyny.
(M.S.)
Wymiana informacji i rozwój profesjonalnych usług
informacyjnych
W dniach 25-28 września 2007 r. odbyło się w
Zakopanem IX Krajowe Forum Informacji Naukowej i
Technicznej
Wymiana
informacji
i
rozwój
profesjonalnych usług informacyjnych w edukacji,
nauce i kulturze na rzecz społeczeństwa opartego na
wiedzy.
Organizatorem
konferencji
było
Polskie
Towarzystwo
Informacji
Naukowej
i
Instytut
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach.
Głównymi tematami sesji były: usługi informacyjne,
wymiana informacji, organizacje i stowarzyszenia z
zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa,
informacja specjalistyczna, doświadczenia bibliotek i
ośrodków informacji.
Spośród przedstawionych artykułów najbardziej
ożywioną dyskusję wywołał referat
Bożenny Bojar Czy to już koniec języków
informacyjno – wyszukiwawczych?
W konferencji uczestniczyła Barbara Syrek, która
zaprezentowała
referat
Grażyny
Komorowskiej
Profesjonalne usługi informacyjne w nauce – z
doświadczeń
Biblioteki
Głównej
Politechniki
Warszawskiej.
Materiały ze spotkania ukażą się na stronie
Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej.
(B.S.)
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