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Rada Biblioteczna 
Ostatnie posiedzenie Rady Bibliotecznej kadencji 2005-
2008, podczas którego przedyskutowano szereg spraw 
związanych z funkcjonowaniem systemu bibliotecznego 
PW,  odbyło się 17 czerwca 2008 r. 

Pozytywnie zaopiniowany został wniosek o 
likwidację Biblioteki Instytutu Technologii Maszyn na 
Wydziale Inżynierii Produkcji. Członkowie Rady 
Bibliotecznej zapoznali się z projektem porozumienia 
dotyczącego przekształcenia Biblioteki Wydziału 
Elektroniki i Technik Informacyjnych w filię Biblioteki 
Głównej PW i wyrazili pozytywną opinię o tym 
zamierzeniu. Takie powiązanie obu dużych bibliotek jest 
kolejnym krokiem w tworzeniu centralnej informacji o 
zbiorach bibliotek sieci uczelnianej.  

Kolejny punkt obrad dotyczył zasad udostępniania 
kolekcji Instytutu Gospodarki Przestrzennej i 
Mieszkalnictwa. Uznano, że obecne warunki 
przechowywania oraz udostępniania tego zbioru są 
odpowiednie i akceptowane przez użytkowników.  

Członkowie Rady Bibliotecznej poparli wnioski o 
awans na stanowisko kustosza dla Małgorzaty 
Muszyńskiej-Małczak i Aleksandry Obrębskiej. 

Plany wakacyjnego remontu klimatyzacji oraz 
problemy związane z dostępem do prac doktorskich, ich 
wersją elektroniczną i związanymi z tym regulacjami 
prawnymi zakończyły obrady Rady Bibliotecznej 
kadencji 2005-2008. 

 (G.K.) 

Rozbudowa katalogu on-line 
W sierpniu 2008 r. Biblioteka Głównej otrzymała 10 
nowych licencji oprogramowania bibliotecznego Aleph, 
zakupionych przez COI PW ze środków na badania 
własne uczelni. Licencje są przeznaczone dla bibliotek 
PW, które współpracują przy tworzeniu katalogu 
centralnego zbiorów bibliotek PW. Od stycznia 2008 r. 
do pracy w systemie Aleph przystąpiły następujące 
biblioteki: Wydziału Fizyki, SIMR, z Wydziału IL: 
Instytutu Dróg i Mostów (IL) oraz IMKI (IL) oraz 5 
bibliotek z Wydziału EITI: Instytutu Informatyki, 
Instytutu Telekomunikacji, Instytutu Systemów 
Elektronicznych. Pracownicy tych bibliotek odbyli 
szkolenia w Oddziale Opracowania Książek i Zbiorów 

Specjalnych BG PW i uzyskali uprawnienia do pracy w 
bazie katalogu książek lub bazie katalogu prac 
magisterskich. Łącznie biblioteki te wprowadziły do 
katalogu ponad 2000 opisów. 

(JSt) 

Biblioteka Cyfrowa PW 
Od sierpnia 2008 r. Biblioteka Cyfrowa PW działa w 
nowej - 4 wersji oprogramowania dLibra. Aktualna 
wersja dLibry otwiera nowe, zgodne z Web 2.0, 
możliwości przed czytelnikiem biblioteki cyfrowej.  

Użytkownicy, którzy założą sobie konto mogą teraz: 
• tworzyć listę ulubionych publikacji, zapamiętywaną 

na wirtualnej półce z książkami 
• proponować słowa kluczowe (muszą zostać 

zaakceptowane przez moderatora zanim pojawią się w 
opisie publikacji) 

• opisywać wybrane publikacje własnymi tagami, 
niewidocznymi dla innych 

• oceniać w prosty sposób publikacje (pozytywnie lub 
negatywnie) 

• polecać publikacje znajomym 
Funkcje te są widoczne w profilu użytkownika 

dopiero po zalogowaniu. 
Sieciowy profil użytkownika pozwala na logowanie 

również do innych bibliotek cyfrowych opartych na 
oprogramowaniu dLibra. Nowością jest też wbudowana 
przeglądarka publikacji w formacie DjVu. Czytelnicy nie 
posiadający na swoim koncie zainstalowanego apletu 
DjVu nie mają więc już kłopotu z czytaniem książek 
zapisanych w tym formacie. Wbudowany został tez aplet 
do przeglądania plików multimedialnych. Inna zmiana 
związana z aplikacją redaktora to m.in. możliwość 
dopisania do kolekcji Wystaw publikacji grupowych. 

Przyspieszone zostały funkcje indeksacji i 
wyszukiwania, dzięki wykorzystaniu mechanizmu 
równoległego wyszukiwania w kilku indeksach. 
Nowością w mechanizmie importu metadanych jest 
możliwość importowania linku do pliku (zamiast 
wprowadzania opisu ulokowanego w innym miejscu 
źródła). Aplikacja redaktora została wyposażona w 
mechanizm wykrywania duplikatów w Federacji 
Bibliotek Cyfrowych. 

(M.M.) 

http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra
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Blog BGPW 
W lipcu 2008 r. został uruchomiony blog Biblioteki 
Głównej Politechniki Warszawskiej. Blog związany jest 
tematycznie z naszą Biblioteką, ale też z bibliotekami 
cyfrowymi, bibliotekami w pojęciu tradycyjnym, 
sprawami ‘okołobibliotecznymi’, a także z nowymi 
trendami w Internecie i narzędziami umożliwiającym 
dotarcie do informacji. 

Blog ulokowany jest na jednym z serwisów 
oferujących tego rodzaju usługi i wykorzystuje gotowy 
szablon. Wpisy są archiwizowane co miesiąc. Na stronie 
głównej wyświetla się 6 ostatnich notek, starsze dostępne 
są w archiwach. Teksty można komentować, a także 
wpisywać się do Księgi Gości. Blog ma swój RSS, dzięki 
czemu zainteresowani mogą szybko dowiedzieć się czy 
pojawił się nowy wpis. Na prawym marginesie 
ulokowane zostały linki związane z BG PW oraz adresy 
wybranych biblio-blogów.  

Wszystkich zapraszamy do czytania, komentowania, 
a także współpracy. Teksty związane z tematyką, której 
blog jest poświęcony, czy to w postaci informacji 
fachowo-naukowych czy luźnych półprywatnych 
refleksji, prosimy przesyłać do Ośrodka Informatyzacji na 
adres blog@bg.pw.edu.pl. 

(M.M.) 

BazTech / BazTOL 
30 czerwca 2008 r. w Instytucie Techniki Budowlanej w 
Warszawie odbyło się kolejne zebranie uczestników 
Konsorcjum BazTech. Obrady dotyczyły spraw 
związanych z bieżącymi pracami w bazie oraz planami 
pracy na rok 2008.  

Na zakończenie Lidia Derfert-Wolf poinformowała 
o planowanej konferencji Bibliograficzne bazy danych. 
Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia 
bazy danych BazTech, która ma się odbyć w dniach 27-29 
maja 2009 r. w Bydgoszczy. 
1 lipca 2008 r. w BG odbyło się spotkanie koordynatorów 
i recenzentów portalu BazTOL.  

Na spotkaniu omówiono następujące zagadnienia: 
•  liczbę i jakość rekordów w kolekcji początkowej w 

portalu BazTOL 
• instrukcję katalogowania 
• bazę Portalu, moduł redaktora i użytkownika – 

sprawy praktyczne i techniczne  
• zadania recenzentów 
• harmonogram pracy na 2008 r. 

Bibliotekę Główną reprezentowali dyrektor 
Grzegorz Płoszajski, Marta Sadowska-Hinc i Agnieszka 
Celej. 
 

 (M. S.-H., A.C.) 

Remont klimatyzacji 
Remont klimatyzacji w Bibliotece Głównej w Gmachu 
Głównym PW przebiega zgodnie z harmonogramem. Do 
chwili obecnej zdemontowane zostały stalowe rury wraz z 
izolacją (piwnica , parter i częściowo klatka schodowa). 
Trwa montaż rur z PCV w Wypożyczalni Studenckiej i w 
magazynie podstawowym.  

Od 8 września przeprowadzone zostaną prace 
mające na celu oczyszczenie całego systemu chłodzącego. 
Zakończenie tego etapu remontu planowane jest na 17 
września .  

Koniec prac remontowych przewidywany jest na 
koniec października 2008 r. 

 (J.Z.) 

Oddział Udostępniania 
Podczas wakacji w Oddziale Magazynów i Udostępniania 
Zbiorów prowadzone były intensywne prace nad 
porządkowaniem księgozbioru i bazy użytkowników. W 
magazynie studenckim prace objęły selekcję 
(wytypowano 12 tys. wol.) oraz przemieszczenie.  

Prace selekcyjne przeprowadzono również w 
Czytelni Ogólnej. Dotyczyły one jednego, ale 
największego działu. Księgozbiór z całego działu 
Informatyka został zanalizowany pod kontem aktualności 
i dostępności w innych lokalizacjach Biblioteki Głównej. 
W wyniku selekcji wycofano 746 wol. książek 
zdezaktualizowanych oraz 198 wol. zostało odesłanych 
do magazynu. Pozwoliło to na przesunięcie połowy 
księgozbioru oraz na wygospodarowanie miejsca na nowe 
książki. 

Uporządkowano również papierową kartotekę kont 
studenckich. Konta podzielono na 3 grupy: 
• konta, które już usunięto bądź w ogóle nie zostały 

wprowadzone do systemu komputerowego ( 368 
kont); 

• konta, które są w systemie komputerowym, ale nie 
było na nich żadnych zaległości i od razu je usunięto 
(90 kont); 

• konta, na których są książki lub innego rodzaju 
zobowiązania (1.414 kont). 

Wypożyczeniom z kont grupy trzeciej wprowadzono 
status na „brak skontrowy (12)”, a następnie usunięto je z 
kont (wraz z naliczoną opłatą). Z systemu został 
wygenerowany raport sygnatur ze statusem 12 (brak 
skontrowy) i po kontrolnym sprawdzeniu w magazynie 
został przekazany do Oddziału Kontroli i Aktualizacji 
Zbiorów w celu sporządzenia protokołu ubytków i 
wykreślenia pozycji z inwentarza. Wyczyszczone konta 
zostały usunięte z systemu komputerowego. Z 
elektronicznej kartoteki użytkowników usunięto konta z 
podpisaną kartą obiegową (ok. 3200 kont). 

http://bgpw.blog.pl/
http://bgpw.blog.pl/
mailto:blog@bg.pw.edu.pl
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Tradycyjnie przygotowane zostały zaktualizowane 
materiały informacyjne dla studentów I roku. W 
bieżącym roku do zestawu dołączona została ulotka o 
układzie działowym. 

(apor) 

Oddział Opracowania 
Okres letni był dla Oddziału Opracowania normalnym 
czasem pracy. Obowiązki osoby idącej na urlop były 
przekazywane pozostałym pracownikom Oddziału. 
Katalogowanie zbiorów odbywało się na bieżąco w 
NUKACIE, Alephie oraz w Bibliotece Cyfrowej BG PW. 

Przez cały czas trwały konsultacje i doszkalania „na 
życzenie” pracowników BG PW oraz sieci bibliotecznej 
w zakresie katalogowania w formacie MARC21 na 
oprogramowaniu Aleph i Virtua. Każdy, kto natrafił na 
trudności podczas katalogowania, bądź chciał zdobyć 
samodzielne uprawnienia do katalogowania mógł się 
zgłosić do naszego oddziału. W rezultacie sezon 
wakacyjny był dla Oddziału Opracowania okresem 
bardzo wytężonej pracy. Trzy kolejne osoby otrzymały 
uprawnienia kopisty (NUKAT), w tym jedna ze 
szczególnym uwzględnieniem wydawnictw ciągłych. W 
zakresie katalogowania przeszkolono 5 osób. Są to 
pracownicy bibliotek instytutowych Wydziału 
Elektroniki. Szkolenie obejmowało zapoznanie z 
oprogramowaniem Aleph oraz formatem MARC21. 
Następnie trwały ćwiczenia praktyczne z katalogowania. 
Przeszkoleni pracownicy otrzymali uprawnienia do pracy 
w katalogu gromadzącym prace inżynierskie i 
magisterskie. Szkolenie było bardzo pracochłonne, 
ponieważ część szkolonych osób nie pracowała nigdy w 
żadnym systemie. Mimo to przebiegło sprawnie, a 
zdobyte umiejętności na pewno zaprocentują w 
przyszłości. 

Oddział Opracowania prowadził również praktyki 
zawodowe pracowników innych bibliotek oraz praktyki 
studenckie studentów IINiSB UW. W okresie 
wakacyjnym miesięczne praktyki odbyło 5 studentów. 
Praktyki obejmowały opracowanie formalne i rzeczowe. 
Kontynuowane były też prace związane ze zmianą układu 
działowego zbiorów we współpracy z Biblioteką 
Wydziału Chemicznego. 

W planach Oddziału są dalsze szkolenia 
pracowników bibliotek podejmujących współpracę z BG 
PW oraz samokształcenie pracowników w zakresie 
katalogowania nowych dokumentów. W październiku 
wejdą przepisy na Format Marc21 dla dokumentu 
ikonograficznego. Będzie to kolejne wyzwanie dla osób 
katalogujących. 

(M.W.) 

Filia na ul. Narbutta 
W wakacje w Filii BG przy ul. Narbutta 86 w ramach 
prac przygotowawczych do reorganizacji i przebudowy 
biblioteki przeprowadzono selekcję książek, która objęła 
ponad 5 tys. zniszczonych i zdezaktualizowanych 
woluminów.  

Wycofano również ze zbiorów 46 tytułów ( ok. 
1000 wol.) czasopism wydawanych w byłych krajach 
socjalistycznych w drugiej połowie XX wieku. 
Czasopisma te były prenumerowane również przez 
Bibliotekę Główną, zatem dostęp do tych tytułów został 
zachowany. Prace związane z selekcją czasopism 
przeprowadzane zostały w porozumieniu z Odziałem 
Czasopism. 

(A.K.) 

Biblioteka Wydziału 
Chemicznego 

Wakacje 2008 r. w Bibliotece Wydziału Chemicznego 
były czasem intensywnej pracy związanej z selekcją i 
porządkowaniem zbiorów. Usunięto z księgozbioru 
studenckiego 188 wol. książek zaczytanych. Sporządzono 
wykaz i przygotowano do usunięcia z tego zbioru 850 
wol. książek zdezaktualizowanych. Przeprowadzono 
również selekcję księgozbioru podstawowego - 
przygotowano wykaz 950 wol. książek 
zdezaktualizowanych.  

Ponadto trwa porządkowanie kartotek (rewersy 
kartkowe) wypożyczonych książek. 

W lipcu bieżącego roku na kierunku informacja 
naukowa i bibliotekoznawstwo w Instytucie Informacji 
Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu 
Warszawskiego Małgorzata Szymańska ukończyła studia 
podyplomowe. Temat pracy dyplomowej dotyczył 
Systemów informacyjno-wyszukiwawczych on-line na 
przykładzie wyszukiwarki internetowej Google. W tym 
samym Instytucie Teresa Styczek obroniła pracę 
licencjacką Zarys historii Politechniki Warszawskiej i 
uzyskała dyplom licencjata. 

  (J.K.-M.) 

SZKOLENIA I WARSZTATY 

Science Citation Index 
23 czerwca 2008 r. w BG Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego odbyło się szkolenie dotyczące wyszukiwania 
w bazie Science Citation Index – Expanded (SCI).  

W pierwszej części szkolenia zaprezentowano 
wyszukiwanie w zbiorze publikacji (General Search) 
należącym do bazy SCI. Zwrócono uwagę na możliwości 
ograniczania wyników, analizy rezultatów w postaci 
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wykresów lub danych procentowych. Więcej uwagi 
poświęcono bazie cytowań (Cited Reference Search). 
Omówiono sposoby ograniczania i sortowania rezultatów 
oraz możliwości związane z etapem końcowym pracy z 
wynikami m.in. eksportowanie do systemu zarządzania 
bibliografią np. RefWorks (dostęp zakupiony przez naszą 
Bibliotekę) i EndNoteWeb.  

W spotkaniu uczestniczyły Małgorzata Szymańska i 
Elżbieta Owczarczyk. 

(E.O.) 

Profesjonalne narzędzia informatyczne brokera 
informacji biznesowych 
15 lipca 2008 r. w Warszawie odbyło się zorganizowane 
przez Centrum Promocji Informatyki seminarium 
Profesjonalne narzędzia informatyczne brokera 
informacji biznesowych. Szkolenie poświęcone było 
omówieniu i demonstracji kilku największych na świecie 
biznesowych zasobów informacyjnych, m.in. baz danych 
Dun & Bradstreet (D & B), Kompass, Teleadreson oraz 
systemu Dialog. Dzięki uczestnictwu w seminarium 
Biblioteka Główna otrzymała roczny bezpłatny dostęp do 
bazy Kompass oraz możliwość przetestowania bazy 
D&B.  

W seminarium uczestniczyła Marta Sadowska-Hinc. 
 (M. S.-H.) 

BHP 
8 września 2008 r. 23-osobowa grupa pracowników 
Biblioteki Głównej uczestniczyła w szkoleniu, podczas 
którego przedstawione były zasady dotyczące 
bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy. 
Omówiona została prawna ochrona pracy, wypadki przy 
pracy i choroby zawodowe, zarządzanie bezpieczeństwem 
pracy i ryzykiem zawodowym, środowisko pracy 
(strategia pomiarów, pomiary poszczególnych 
parametrów warunków pracy, ocena ich wartości). Na 
zakończenie uczestnicy zapoznali się przepisami 
przeciwpożarowymi i zasadami udzielania pierwszej 
pomocy. Szkolenie prowadzili Elżbieta Żaczek i Jacek 
Janowski. 

(A.C.) 
Warsztaty dla redaktorów 
W dniach 13-14 i 20 września 2008 r. odbyły się 
zorganizowane przez Fundację na Rzecz Rozwoju 
Szkolnictwa Dziennikarskiego warsztaty z zakresu 
redagowania czasopism i książek naukowych. Zajęcia 
obejmowały omówienie warsztatu pracy redaktora, źródeł 
jego informacji i inspiracji. Część praktyczna poświęcona 
była pracy nad tekstem, redagowaniu notatki 
informacyjnej, reportażu i felietonu. 

W warsztatach uczestniczyła Agnieszka Celej. 
 (A.C.) 

 
 

KONFERENCJE 

Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej 
W dniach 9-11 czerwca 2008 r. w Toruniu miała miejsce 
X Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Szkół Wyższych 
Niepaństwowych zatytułowana tym razem Przestrzeń 
informacyjna biblioteki akademickiej - tradycja i 
nowoczesność. Organizatorem spotkania była Biblioteka 
Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu przy współpracy 
Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

W pierwszym dniu konferencji na szczególną uwagę 
zasługiwał wykład Badania i oceny jakości bibliotek. 
Tworzenie kultury oceny zaprezentowany przez Ewę 
Głowacką. Wystąpienie poświęcone było tworzeniu 
kultury oceny, co jest szczególnie ważne w związku ze 
zmieniającymi się rolami i sposobami działania bibliotek. 
Autorka wskazała na czynniki powodujące zmiany. Do 
najważniejszych zaliczyła nowoczesne technologie, 
informację w postaci cyfrowej, e-edukację, zjawisko Web 
2.0, a także odmienne potrzeby i wzorce korzystania z 
informacji, jak również zmieniający się charakter 
zasobów i usług. Postulowała pilną potrzebę badań nad 
funkcjonowaniem bibliotek w zmieniającym się 
środowisku, jakości jej usług, a w związku z tym 
opracowanie odpowiedniej metodologii takich badań. W 
opinii autorki głównym zadaniem biblioteki stosującej 
kulturę oceny jest trafne dobieranie płaszczyzn i metod 
badań do założonych celów i uczenie użytkowników 
biblioteki umiejętności oceny oferowanych im zasobów i 
usług. 

Bardzo interesujące wystąpienie Public Relations a 
kultura żywego słowa bibliotekarza, czyli Retoryka 
stosowana w działaniach public relations biblioteki 
uczelnianej zaprezentowała  Barbara Bielicka z Wyższej 
Szkoły Bankowej w Toruniu. Było ono poświęcone 
problemowi kompetencji komunikacyjnych jakimi 
powinni się odznaczać bibliotekarze nowoczesnych 
placówek uczelnianych. Autorka podkreśliła m.in., że 
reprezentowane przez bibliotekarza motywacja, wiedza z 
zakresu retoryki i kultury słowa, umiejętności 
odpowiedniego przekazywania wiedzy nie tylko 
pomagają lepiej sprostać oczekiwaniom czytelników, ale 
mają także bardzo duży wpływ na kreowanie wizerunku 
biblioteki jako instytucji nowoczesnej, rozwijającej się, 
zdolnej do coraz lepszego dostosowywania się do potrzeb 
i oczekiwań użytkowników.  

W drugim dniu konferencji odbyły się następujące 
sesje tematyczne: 

• Organizacja współczesnej biblioteki 
akademickiej 

• Nowoczesne technologie w działalności 
biblioteki 
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• Usługi w bibliotece akademickiej 
• Komunikacja. Kształtowanie wizerunku 

biblioteki 
W ostatnim dniu konferencji odbyły się warsztaty: 
• Poradnik medialny, czyli współpraca z radiem i 

telewizją  
• Wirtualne usługi informacyjne  
• Narzędzia i metody wyszukiwania w Ukrytym 

Internecie  
• Elektroniczne bazy danych  
• Praktyczne i teoretyczne wskazówki przy 

planowaniu wyposażenia bibliotek. Materiały do 
oprawy książek, teoria i praktyka 

BG PW reprezentowały: Wioletta Dudzik, Violetta 
Frankowska, Alicja Portacha, Jadwiga Szczypkowska. 

 (apor) 

Biblioteki w procesie dydaktycznym i badaniach 
naukowych 
W dniach 25–27 czerwca 2008 r. w Łodzi odbyła się III 
Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej. Tematem 
obrad były Biblioteki w procesie dydaktycznym i 
badaniach naukowych. 

Tematyka konferencji obejmowała następujące 
zagadnienia: 
•  współpraca biblioteki ze środowiskiem naukowym, w 

tym z władzami wydziałów, pracownikami i 
studentami uczelni 

• współpraca biblioteki z administracją uczelni 
(rozliczanie studentów i pracowników z 
wypożyczonych materiałów, przepływ niezbędnych 
informacji i danych) 

• marketing i promocja usług bibliotecznych w 
środowisku uczelnianym 

• zakres usług świadczonych dla uczelni/środowiska 
naukowo-dydaktycznego 

• -udział pracowników uczelni w polityce gromadzenia 
zbiorów 

• sposoby oceny jakości usług bibliotecznych 
• działania wspierające naukę i dydaktykę: ocena 

parametryczna jednostek, udział w systemach 
antyplagiatowych, budowanie bibliotek cyfrowych i 
repozytoriów instytucjonalnych 

• nowe metody i narzędzia dostarczania informacji 
naukowej 

• współpraca bibliotek z uczelnianymi centrami 
transferu technologii w zakresie informacji patentowej 

• biblioteki jako centra wiedzy o własności 
intelektualnej i przemysłowej 

W konferencji udział wzięły: dyrektor Jolanta 
Stępniak, która wygłosiła referat Szkoła wyższa i jej 
biblioteka - warunki integracji, Anna Tonakiewicz, 
Jadwiga Siemiątkowska i Wioletta Dudzik, która 
zaprezentowała poster Promocja usług bibliotecznych na 

przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki 
Warszawskiej.  

Materiały z konferencji dostępne są na stronie 
Biblioteki Politechniki Łódzkiej: 

http://212.51.210.133/osc/error/referaty.html   
(W.D) 

LIBER 
W dniach 1-5 lipca 2008 r. w Stambule na Suna Koç 
University odbyła się 37 Annual General LIBER 
Conference: Bridging the Digital Divide: Effective 
Library Partnership in Digital Age, poprzedzona 
prekonferncją zatytułowaną Discovert to delivery - a 
European resource discovery space? Materiały z 
konferencji dostępne są na stronie domowej Liber 
(http://www.ku.edu.tr/ku/index.php?option=com_content
&task=view&id=2774&Itemid=3340) Teksty referatów 
będą publikowane w czasopiśmie Liber Quarterly 
jesienią. 

Podczas konferencji przedstawiono europejskie 
programy tworzenia zasobów cyfrowych (Europeana, 
CENL, zasoby OA), przedstawiono problematykę 
dotycząca standaryzacji metadanych oraz budowy portali 
ułatwiających wyszukiwanie informacji (DRIVER).  

Problem elektronicznego i drukowanego 
egzemplarza obowiązkowego został omówiony na 
przykładzie Francji, Wielkiej Brytanii i Holandii. 
Omawiano aspekty wieloletniego przechowywania i 
konserwacji zbiorów,  sformułowano pogląd o celowości 
rezygnacji z tworzenia mikroform ze względu na większą 
użyteczność i wydłużający się okres przechowywania 
zasobów w wersji elektronicznej. We  Francji i Wielkiej 
Brytanii rozważana jest możliwość całkowitej rezygnacji 
z przechowywania drukowanych gazet na rzecz 
wykorzystania zasobów elektronicznych archiwów 
wydawców (model taki działa już w Norwegii). 
Przechowywanie wieloletnie zasobów elektronicznych i 
zarządzanie tymi zasobami było przedmiotem referatu 
przedstawicielki firmy ExLibris, producenta 
oprogramowania Aleph. Przedstawiono także projekt 
Portico (http://www.portico.org/), którego celem jest 
wieloletnie przechowywanie zasobów licencjonowanych 
wielu bibliotek (realizacja prawa do wieczystej 
archiwizacji do dużych zasobów elektronicznych). 
Problem przechowywania zasobów i ich zabezpieczania 
był przedmiotem odrębnej sesji, podczas której 
prezentowano metody zachowania „kwaśnego papieru”.  

Zwracano uwagę na potrzebę definiowania polityki 
gromadzenia zasobów elektronicznych oraz na role 
promocyjną zasobów, które prezentują dorobek 
naukowych instytucji. Temu celowi służy zwiększanie 
dostępności zasobów Open Access (DART-Europe, E-
Thesis) i działania podejmowane przez SPARC wspierane 
i rekomendowane przez Unię Europejską.  

Odrębną sesję poświęcono sprawom badania jakości 
świadczonych przez biblioteki usług  oraz 

http://212.51.210.133/osc/error/referaty.html
http://www.ku.edu.tr/ku/index.php?option=com_content&task=view&id=2774&Itemid=3340
http://www.ku.edu.tr/ku/index.php?option=com_content&task=view&id=2774&Itemid=3340
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wykorzystywania gromadzonych zbiorów (COUNTER, 
SUSHI, BIX), a także badaniom benchmarking 
prowadzonym w środowisku anglojęzycznych bibliotek 
naukowych. 

Podczas tradycyjnej sesji lokalnej prezentowano 
dorobek bibliotek tureckich, a także umożliwiono ich 
zwiedzenie uczestnikom konferencji (w tym Istambul 
Technical University). 

W konferencji uczestniczyła dyrektor Jolanta 
Stępniak. 

 
 

(JSt) 

Europeana Local 
8 września 2008 r. w Poznańskim Ośrodku Nauki PAN 
odbyło się spotkanie inaugurujące działalność w Polsce 
projektu Europeana Local. Jego celem jest budowa 
infrastruktury europejskiej dla rozproszonych zasobów 
cyfrowych instytucji regionalnych i lokalnych oraz 
zwiększenie możliwości ich szerszego wykorzystania. 
Projekt współfinansowany jest przez Komisję Europejską 
w ramach programu eContentPlus i będzie realizowany 
przez 3 lata (od 1 czerwca 2008 r. do 31 maja 2011 r.). 
Współtworzą go 32 instytucje partnerskie, z których 27 
pełni funkcję koordynatorów  w poszczególnych krajach 
europejskich. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-
Sieciowe pełni rolę podwójną -  należy do rady 
zarządzającej projektem oraz jest koordynatorem prac 
prowadzonych w Polsce.  

Prezentacja przygotowana przez PCSS obejmowała 
omówienie celu i zakresu projektu oraz przedstawienie 
kierunków działań polskiego zespołu Europeana Local w 
zakresie integracji polskich zasobów cyfrowych z 
zasobami europejskimi. 

Naszą Bibliotekę reprezentowała Hanna Zdunek. 
Oficjalna strona projektu : 

http://www.europeanalocal.eu/ 
Polska strona projektu : 

http://dl.psnc.pl/projects/europeana-local/ 
 (H.Z.) 

Ochrona zbiorów bibliotecznych w czasie pokoju, 
kryzysu i wojny 
W dniach 9-10 września 2008 r. w Centralnej Bibliotece 
Wojskowej odbyła się konferencja Ochrona zbiorów 
bibliotecznych w czasie pokoju, kryzysu i wojny 
zorganizowana staraniem CBW, Komendy Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej oraz Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich. 

W pierwszym dniu uczestnicy wysłuchali 6 
referatów poświęconych różnym aspektom tworzenia i 
działania Narodowego Zasobu Bibliotecznego, w tym 
wystąpienia przedstawionego przez J. Kucharską Zbiory 
fotograficzne w Narodowym Zasobie Bibliotecznym 
Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej i ich 
ochrona. 

W drugim dniu konferencji przygotowano 
praktyczny pokaz ewakuacji zbiorów Narodowego 
Zasobu Bibliotecznego Centralnej Biblioteki Wojskowej 
z udziałem pracowników CBW, trzech jednostek straży 
pożarnej, karetki pogotowia oraz żandarmerii wojskowej. 

Bibliotekę Główną PW reprezentowali dyrektor Jan 
Zaleski oraz Jolanta B. Kucharska. 

  (J.B.K) 

Informacja dla nauki, a świat zasobów cyfrowych 
W dniach 11-13 września 2008 r. w Świnoujściu odbyła 
się konferencja Informacja dla nauki, a świat zasobów 
cyfrowych, współorganizowana przez Bibliotekę Główną 
Politechniki Poznańskiej, Poznańską Fundację Bibliotek 
Naukowych i Komisję Informacji Naukowej PAN. Celem 
konferencji było wypracowanie metod i form współpracy 
w zakresie rozwoju informacji dla nauki.  

W konferencji uczestniczyły Hanna Zdunek, Alicja 
Portacha i Joanna Kamińska, która wygłosiła referat 
Otwarte zasoby wiedzy na stronach internetowych 
wybranych bibliotek uczelni technicznych w Polsce i na 
świecie – przegląd z perspektywy doświadczeń 
wypożyczalni Międzybibliotecznej Biblioteki Głównej 
Politechniki Warszawskiej. 

 (J.K.) 

Praktyczne aspekty tworzenia bibliotek Cyfrowych 
12 września 2008 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w 
Krakowie zorganizowała konferencję Praktyczne aspekty 
tworzenia bibliotek cyfrowych. 

Konferencja obejmowała następujące tematy: 
formaty hybrydowe w bibliotekach cyfrowych, techniki 
zwiększające jakość i wydajność plików DjVu (wiodący 
format plików w polskich bibliotekach cyfrowych), 
organizacja i logistyka digitalizacji, biblioteka cyfrowa 
2.0. Prelegenci zaprezentowali praktyczne podejście do 
tematu. Podzielili się nie tylko cennymi informacjami 
teoretycznymi, ale i doświadczeniem zdobytym przy 
tworzeniu bibliotek cyfrowych.  

Przedstawione zostały również sposoby 
długoterminowego przechowywania danych, m.in. 
projekt Krajowego Magazynu Danych. 

W ramach konferencji odbyły się też prezentacje 
sponsorów: skanera typu BookEye (firma DDP) i 
możliwości OCR (optyczne rozpoznawanie znaków) przy 
użyciu programu ABBYY Fine Reader (firma AutoID 
Polska S.A.) 

W konferencji wzięły udział Małgorzata Wornbard i 
Maria Miller. 

  (M.M.) 

INNE ZADANIA 

Dyrektor Jolanta Stępniak ponownie została powołana 
przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 
członka Zespołu Specjalistycznego do spraw 

http://www.europeanalocal.eu/
http://dl.psnc.pl/projects/europeana-local/
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Infrastruktury Informatycznej, a także do nowo utworzonego 
Zespołu Zadaniowego do spraw oceny wniosków 
współfinansowanych z funduszy strukturalnych w zakresie 
Działania 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka na lata 2007-2013.  

ODWIEDZILI  NAS 
• koledzy z bibliotek lwowskich przebywający na 
seminarium bibliotekarskim organizowanym przez Instytut 
Studiów Interdyscyplinarnych „Arte Liberale” UW 
• studenci Politechniki Lwowskiej przebywający na 
praktykach na Wydziale Inżynierii Lądowej PW.  


	W sierpniu 2008 r. Biblioteka Głównej otrzymała 10 nowych licencji oprogramowania bibliotecznego Aleph, zakupionych przez COI PW ze środków na badania własne uczelni. Licencje są przeznaczone dla bibliotek PW, które współpracują przy tworzeniu katalogu centralnego zbiorów bibliotek PW. Od stycznia 2008 r. do pracy w systemie Aleph przystąpiły następujące biblioteki: Wydziału Fizyki, SIMR, z Wydziału IL: Instytutu Dróg i Mostów (IL) oraz IMKI (IL) oraz 5 bibliotek z Wydziału EITI: Instytutu Informatyki, Instytutu Telekomunikacji, Instytutu Systemów Elektronicznych. Pracownicy tych bibliotek odbyli szkolenia w Oddziale Opracowania Książek i Zbiorów Specjalnych BG PW i uzyskali uprawnienia do pracy w bazie katalogu książek lub bazie katalogu prac magisterskich. Łącznie biblioteki te wprowadziły do katalogu ponad 2000 opisów.
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