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Informacje
Biblioteka Główna

Merkuriusz
Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej
w partnerstwie z
Biblioteką Narodową
uzyskały dofinansowanie w ramach Programu
Operacyjnego
Innowacyjna
Gospodarka
2007-2013 – działanie 2.3 Inwestycje
związane
z
rozwojem
infrastruktury
informatycznej
nauki
na
stworzenie
Zintegrowanej Platformy Polskich Czasopism
Naukowych Merkuriusz.

W ramach planowanego projektu BG PW
będzie odpowiedzialna za wprowadzenie
do bazy ok. 185 000 artykułów z polskiego
piśmiennictwa z zakresu nauk technicznych.
Całkowity,
planowany
koszt
projektu
to 14 998 053 zł, w tym koszty przewidziane
na realizację zadań BG PW 3 654 737 zł
(w większej części na uposażenia oraz
na
doposażenie
sprzętowe
Pracowni
Digitalizacji i zakup sprzętu informatycznego).

Baza będzie obejmować artykuły publikowane
w latach 2002-2014 w czasopismach
znajdujących się na wykazie czasopism
punktowanych z listy Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, obejmującym
1921 tytułów.

Prace przygotowawcze rozpoczęły się
we wrześniu 2014, od listopada 2014 r. będą
wprowadzane metadane, zaś od grudnia
skanowane czasopisma. Zakończenie projektu
planowane jest w listopadzie 2015 roku.
(APor)

Biblioteka Cyfrowa PW
przekroczyła w sierpniu liczbę 4500
dokumentów cyfrowych w swoich zbiorach.
Wśród ostatnio udostępnionych obiektów
znalazły się publikacje międzywojennych
profesorów PW (m.in. zebrane w ramach tzw.

bibliografii pełnotekstowych - piśmiennictwo
Stanisława
Garlickiego
i
Stanisława
Bełzeckiego), książki profesorów: Leona
Karasińskiego,
Kazimierza
Wóycickiego,
Stanisława
Zwierzchowskiego,
Romana
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Trechcińskiego,
plansze
biograficzne
profesorów, Czasopismo Techniczne z 1912 r.,
Album Młodej Architektury 1930, czasopismo
Mechanika Teoretyczna
i
Stosowana
z lat 1971-78.

Od sierpnia Biblioteka Cyfrowa PW pracuje
w nowej, piątej wersji oprogramowania
dLibra, zapewniającej lepszą funkcjonalność.

(MM)

Serwis dziedzinowy
Serwis dziedzinowy w witrynie internetowej
BG PW rozwija się. Prace zmierzają
do rozbudowy serwisu o strony dziedzin, które
będą redagowane przez poszczególnych
bibliotekarzy dziedzinowych. Według założeń
serwis
ma
dostarczać
użytkownikom
informacji
z zakresu danej dziedziny –
zarówno
tych
odwołujących
się
do zewnętrznych zasobów czy aktualności
np. planowanych konferencji, repozytoriów,
stron
instytucji,
organizacji,
blogów,
jak i odnoszących się do zbiorów biblioteki
PW.

Prace nad projektem prowadzone są
od I kwartału 2014 roku: poprzez opracowanie
i przyjęcie koncepcji serwisu, przełożenie
jej na język HTML, CSS i osadzenie
w strukturze witryny BG PW, wreszcie poprzez
szkolenia z edycji stron w systemie Joomla!
i
wypełnianie
stron
treścią.
Premierę serwisu przewiduje się na koniec
października 2014 roku. W projekt
zaangażowany jest zespół bibliotekarzy
dziedzinowych (w składzie: Maja Bandurska,
Joanna Basińska, Agnieszka Bis, Agnieszka
Celej, Agnieszka Gawryś, Żaneta Jędryka,
Izabela Kozak, Wioletta Ledzion, Marta Mazur,
Agata Petiuk, Jadwiga Siemiątkowska, Dorota
Wojnowska) oraz Michał Szeworski z Oddziału
Udostępniania i Przechowywania Zbiorów.

Serwis ma stanowić przegląd polecanych
książek, czasopism i pomocy naukowych,
całość ubrana w formę zakładek zawierających
okładki publikacji, linki do stron w katalogu BG
PW czy chmury tagów.

(APe, MiSz)

System oceny pracowników
W lipcu br. dyrekcja Biblioteki Głównej PW
oraz kierownicy komórek organizacyjnych
Biblioteki wzięli udział w szkoleniu – System
oceny pracowników dla kadry kierowniczej
uczelni w ramach realizacji projektu
Podniesienie jakości zarządzania Politechniką
Warszawską.
Szkolenie
to
zostało
zorganizowane przez Instytut Rozwoju

Biznesu, a zajęcia prowadziła dr Anna
Bugalska. Celem szkolenia było przygotowanie
kadry kierowniczej do stosowania narzędzi
oceniania i prowadzenia rozmowy oceniającej
z pracownikami.
Szkolenie miało charakter warsztatów,
zatem uczestnicy mogli w trakcie ćwiczeń
poznać zasady i sposób przeprowadzania
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rozmów
oceniających,
wykorzystywane w tym celu oraz,
się bardzo ważne, dowiedzieć się
potencjalnych błędów i pułapek
oceny.

narzędzia
co wydaje
jak unikać
w trakcie

Dyskusje, jakie miały miejsce w trakcie zajęć
świadczyły m.in. o tym jak trudne
i odpowiedzialne jest to zadanie, zwłaszcza
gdy wykonuje się je po raz pierwszy.
(AKom)

NUKAT i inne szkolenia
W sierpniu odbyła się migracja bazy NUKAT
do nowej wersji systemu Virtua/VTLS.
Obecnie pracujemy w wersji (2013.2.5.1).
Ponieważ wersja ta nie zawiera dużych zmian,
nie organizowaliśmy specjalnych szkoleń.
Jeżeli ktoś jest zainteresowany drobnymi
nowościami w funkcjonowaniu systemu może
zgłosić się do Oddziału Opracowania Druków
Zwartych po krótką prezentację na ten temat.
Prosimy również o sprawdzenie czy na
wszystkich stanowiskach komputerowych
osób uprawnionych do pracy w bazie NUKAT
zainstalowana
jest
właściwa
wersja
oprogramowania. Praca na starej wersji
nie jest już możliwa.

do wprowadzania opisów bibliograficznych
oraz rekordów kartoteki haseł wzorcowych
do NUKAT.
Współpracę bierną tzn. w zakresie kopiowania
z katalogu NUKAT rozpoczęła Biblioteka
Wydziału Inżynierii Materiałowej oraz
Wydziału Architektury.
W Oddziale Opracowania Druków Zwartych
prowadzone były również intensywne
szkolenia z opracowania rzeczowego zbiorów.
Od początku roku przeszkolono 17 osób.
Ponadto przygotowano szereg materiałów
pomocniczych niezbędnych przy opracowaniu
rzeczowym, które zostały udostępnione
na: Bgwin
Bibliotekarz dziedzinowy
Opracowanie
Opracowanie rzeczowe.

W tym roku kolejna Biblioteka Wydziałowa
podjęła pełną współpracę z Narodowym
Uniwersalnym Katalogiem
Centralnym.
W Oddziale Opracowania Druków Zwartych
dwie osoby z biblioteki Wydziału MEL przeszły
niezbędne szkolenia i otrzymały uprawnienia

Koleżankom i kolegom, którzy przeszli
szkolenia i zdali egzaminy serdecznie
gratulujemy.
(MW)

6 lat działania bloga BGPW
W lipcu minęło 6 lat od uruchomienia bloga
BGPW. Znalazło się na nim 405 wpisów,
które skomentowano ponad 800 razy.

a także bibliotek sieci uczelnianej. Tematy
jakie poruszano dotyczyły działalności naszej
Biblioteki i wydarzeń z nią związanych,
ale także zagadnień takich jak: digitalizacja,
biblioteki cyfrowe, repozytoria, Open Access,
nowe
technologie
w
bibliotekach,
budownictwo biblioteczne, katalogowanie,

Współpracowało przy blogu, przesyłając
informacje, zdjęcia i całe artykuły, kilkunastu
pracowników
Biblioteki
Głównej
PW,
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czytelnictwo, prawo autorskie, książki
tradycyjne i elektroniczne, wystawy i ciekawe
akcje w bibliotekach.

Zapraszamy nie tylko do zaglądania na blog,
ale i do współpracy.
(MM)

Reklasyfikacja działu D
We wrześniu 2014 roku zreklasyfikowano
dział D Fizyka. Nową strukturę działu
opracował zespół w składzie: Marta Mazur,
Agnieszka Kowalczuk, Wioletta Ledzion,
Agnieszka Bis, Renata Peczyńska, Barbara
Syrek, Ewa Stecko, Jadwiga Siemiątkowska,
Agnieszka Gawryś (recenzja), Teresa Perek

(recenzja).
Zespół korzystał z pomocy
pracowników naukowych z Wydziału Fizyki.
Nowa struktura została zaakceptowana przez
prof. Piotra Magierskiego. W bazie zmieniono
5666 rekordów, przedrukowano 1289 etykiet
na półkach w Wolnym Dostępie.
(MMaz)

Reorganizacja zbiorów w Wolnym Dostępie
W sierpniu 2014 zmieniono rozmieszczenie
księgozbioru w Wolnym Dostępie. Księgozbiór
został scalony (książki do korzystania na
miejscu i do wypożyczenia z tych samych
działów) oraz zestawiony tematycznie (książki
z dziedzin pokrewnych ustawiono na jednym
poziomie).
W chwili obecnej rozmieszczenie księgozbioru
przedstawia się następująco:
Poziom II:
- działy A i Z tematyka ogólna (materiały
udostępniane na miejscu)
- dział M (transport)
Poziom IIA:
- działy A i Z tematyka ogólna (materiały do
wypożyczenia)

-

działy B i P nauki społeczne, organizacja
i zarządzanie
- działy C, D, E i K nauki ścisłe (matematyka,
fizyka, chemia i informatyka)
- działy G, H,O i R nauki techniczne
(mechanika, technologia maszyn, poligrafia,
materiałoznawstwo)
Poziom III:
- działy F, L, S geodezja, kartografia, ochrona
środowiska,
inżynieria
sanitarna,
budownictwo, architektura, urbanistyka,
sztuka
- działy I i J elektrotechnika , elektronika

Zespół liczący 9 osób przestawił łącznie
34284 wol.
(WL)

Wyjazd szkoleniowy Wilga – 22.09.2014 r.
We
wrześniu
Sekcja
Udostępniania
zorganizowała wyjazd szkoleniowy do Wilgi
poświęcony przyszłości bibliotek naukowych
z naciskiem na biblioteki Politechniki

Warszawskiej. Poruszane były tematy
dotyczące
zmian,
które
zachodzą
w bibliotekach naukowych.
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Anna Tonakiewicz – Kołosowska przedstawiła
prezentację poświęconą nowym modelom
usług
informacyjnych,
Mirosława
Lewandowska – Tranda przybliżyła działania
Biblioteki
Głównej
przy
powstawaniu
i wdrażaniu repozytorium i Bazy Wiedzy PW,
omówiła jej funkcje i możliwości, Wioletta
Ledzion skupiła się na pokazaniu nowych
rozwiązań
architektonicznych
i
organizacyjnych
w
nowoczesnych

bibliotekach naukowych. Ewelina Krześniak
podzieliła się wrażeniami z wyjazdu w ramach
programu Erasmus do Hiszpanii. Wystąpienia
zakończyły się dyskusją moderowaną przez
Agnieszkę Celej.
Po
części
naukowej
przewidziana
była integracja przy grillu. W wyjeździe
uczestniczyły 93 osoby z Biblioteki Głównej
i Sieci oraz Koleżeństwo z Filii w Płocku.
(WL)

Remont klimatyzacji w Nadbudowie
Po blisko rocznej przerwie, pod koniec lipca,
została
uruchomiona
klimatyzacja
w pomieszczeniach nadbudowy Biblioteki
Głównej. Tak długa przerwa spowodowana
była awarią starego agregatu wody lodowej.
Ze względu na jego całkowite zużycie
i nieopłacalność naprawy podjęto decyzję
o zakupie nowego urządzenia. Organizacją
przetargu i nadzorem nad pracami
montażowymi zajmowała się Administracja
Centralna
Politechniki
Warszawskiej.

zostało zainstalowane na dachu Nadbudowy,
konieczne było użycie największego żurawia
samojezdnego jaki był dostępny w Warszawie.
Na dwa dni został zamknięty dla ruchu
lokalnego teren wewnętrzny i wjazd
od ul. Noakowskiego. Zainstalowano agregat
firmy Trane z USA, która jest wiodącym
producentem urządzeń klimatyzacyjnych
na świecie.
Mamy nadzieję, że nowy agregat będzie
pracować
bez
awarii
tak
długo
jak jego poprzednik.

W dniach 7 i 8 lipca odbyła się operacja
wymiany agregatu. Ponieważ urządzenie

(SP, PG)

Filie
Biblioteka Wydziału Chemicznego
Katalog centralny
W sierpniu rozpoczęły się prace, które
są
częścią
prowadzonych
porządków
w katalogu centralnym. Obejmują korektę
opisów formalnych (w tym kopiowanie haseł
khw i opisów bibliograficznych z katalogu
NUKAT) oraz opisów rzeczowych książek
z
księgozbioru
podstawowego
BWCH.

Książki są sprawdzane w katalogu, inwentarzu
i na półce. Przygotowywane wykazy rekordów
do usunięcia z katalogu przekazywane są
do Oddziału Opracowania BG.
We wrześniu zakończyły się prace związane
z korektą w katalogu centralnym zasobu
czasopism gromadzonych w BWCH. Objęły
kopiowanie opisów bibliograficznych i haseł
5
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khw z katalogu NUKAT, korektę opisów
formalnych i opracowania rzeczowego oraz
scalanie niektórych roczników.

Witolda Wierzbickiego, Mariana Lalewicza,
Czesława Grabowskiego, Leona Staniewicza,
Kazimierza Smoleńskiego oraz zestawienia
piśmiennictwa Mariana Lalewicza i Kazimierza
Sławińskiego.

Księgozbiór Biblioteki Wydziału Architektury
Od kwietnia do końca sierpnia kontynuowane
były prace nad wprowadzaniem księgozbioru
Biblioteki Wydziału Architektury do katalogu
centralnego. Opracowano pod względem
formalnym 1119 książek, 1074 pod względem
rzeczowym i podczepiono 2231 egzemplarzy.

Skontrum
Od czerwca do końca sierpnia trwało skontrum
księgozbioru podstawowego :
CH - 0001-14630
CH - 15001-19358
TO - 0001-5735
Skontrum prowadziła powołana w tym celu
Komisja Inwentaryzacyjna przy znaczącym
zaangażowaniu
pracowników
BWCH.
W wyniku kontroli ujawniono brak 89 wol.,
w tym 62 wol., które w poprzednim skontrum
przeprowadzonym w 2009 r. wykazane były
jako braki względne. Z ujawnionych
w poprzednim skontrum 164 wol. braków
względnych odnaleziono 102 wol.

100 lat PW
Podczas wakacji zostały przygotowane
i
wybrane
materiały,
które
będą
zaprezentowane na planowanej wystawie
planszowej o BWCH. Materiały zostały
przeniesione i zeskanowane w Pracowni
Reprograficznej BG. Obecnie trwają prace
nad projektowaniem przedstawienia treści
na planszach.
Inną inicjatywą, podjętą z okazji zbliżającego
się Jubileuszu PW, jest przygotowanie
zestawień
bibliograficznych
artykułów
biograficznych
dotyczących
profesorów
Wydziału
Chemicznego
mianowanych
w okresie międzywojennym.
Na prośbę wydziału zostały przygotowane
i przekazane materiały (opracowane biografie
oraz kopie portretów profesorów Wydziału
Chemicznego), które mają być wykorzystane
w Księdze Jubileuszowej.

Książki z selekcji w BG
W sierpniu i wrześniu przekazano do BWCH
ponad 190 książek, przeznaczonych do selekcji
w Wypożyczalni Studenckiej. Wybrane książki,
włączone do księgozbioru
w BWCH
cieszą się wśród użytkowników dużym
zainteresowaniem.
Prace porządkowe
Czas wakacji to też okres intensywnych prac
porządkowych.
Prace
porządkowe
w
wypożyczalni
rozpoczęły
się
w drugiej połowie sierpnia i trwały do końca
września.
Objęły
uporządkowanie
i przesunięcia zbioru czasopism, przesunięcie
księgozbioru studenckiego, uporządkowanie
księgozbioru podręcznego oraz rozpoczęcie
porządków w magazynie II.

Ocalić od zapomnienia
W ramach projektu Ocalić od zapomnienia
trwały prace nad przygotowaniem materiałów
do plansz biograficznych oraz materiałów
do Bibliografii Profesorów PW. W Bibliotece
Cyfrowej BG opublikowane zostały plansze
poświęcone pamięci Kazimierza Sławińskiego,

(AC)
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Filia Narbutta
W lipcu do pracy wróciła Ewelina Krześniak,
która studiowała w Hiszpanii, na Politechnice
w
Walencji
(Universitat
Politècnica
de València) w ramach programu Erasmus.

Selekcja
W
czasie
tegorocznych
wakacji
w
Bibliotece
Terenu
Południowego
przeprowadzono
selekcję
książek
w księgozbiorze studenckim. Wytypowano
do usunięcia ok. 4500 egz. Następnie
rozpoczęto
przestawianie
książek
w magazynie w celu uzyskania dodatkowej
przestrzeni.

Pod koniec sierpnia nasza koleżanka Beata
Strzelichowska urodziła córeczkę Zosię.
Całej rodzinie życzymy dużo zdrowia.

Pracownicy
Do biblioteki DS. Żaczek została zatrudniona
studentka, która we wrześniu odbyła
niezbędne
szkolenia
w
bibliotece
przy Narbutta 86.
(AKom)
Filia BG w Płocku
W czasie wakacji w Filii Biblioteki Politechniki
Warszawskiej w Płocku zmodernizowano
jeden z magazynów biblioteki. Nowoczesne
regały zostały przywiezione z Biblioteki
Głównej w Warszawie. Po zainstalowaniu
regałów pracownicy Filii ustawili książki,
czasopisma i normy na nowych regałach,
okleili nowymi napisami.
Jeszcze w tym roku jest do zrealizowania
projekt zmiany wystroju Czytelni Filii Biblioteki

Głównej PW w Płocku. Zostaną kupione nowe
regały, stoliki oraz biurko dla pracownika
czytelni.
Sukcesywnie, dzięki władzom Biblioteki
Głównej Politechniki Warszawskiej, zmienia
się wizerunek Filii Biblioteki Głównej
Politechniki w Płocku. Biblioteka staje się
bardziej przyjazna pracownikom i studentom
Uczelni.
(AK)

Seminaria i szkolenia
Liber Architecture Group Helsinki

W dniach 6-8 maja 2014 r. w Helsinkach
odbyło się 17. Seminarium Liber Architecture
Group. Seminaria Liber organizowane są
z dwuletnią częstotliwością w nowym obiekcie

bibliotecznym. Na spotkaniach poświęconych
budownictwu bibliotecznemu prezentowane
są biblioteki europejskie, nowo wybudowane
lub przebudowane.
7
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Biblioteki
prezentowane
były
przez
dyrektorów
jak
również
architektów,
którzy projektowali obiekty. Omawiano
biblioteki oddane do użytku jak również te
w fazie projektu. Prelegenci przedstawiali
poszczególne
fazy
realizacji
projektu,
prezentowali rozwiązania architektoniczne

i organizacyjne. Tegoroczne Seminarium
zorganizował Uniwersytet w Helsinkach,
który może pochwalić się nowo wybudowaną
biblioteką. Częścią programu seminarium
było jej zwiedzanie.
W seminarium uczestniczyły Wioletta Ledzion
i Alicja Portacha.
(WL)

Konferencja Biblioteka XXI wieku Poznań
W dniach 11-12 czerwca 2014 r. odbyła się
w Poznaniu konferencja Biblioteka XXI wieku
- nowoczesna architektura, pomysłowe
aranżacje, funkcjonalne wyposażenie. Nowe
realizacje w latach 2011-2014. W czterech
sesjach
konferencji
podejmowano
problematykę z zakresu projektowania
i kształtowania przestrzeni bibliotecznych.

realizacji
budownictwa
bibliotecznego
w Polsce.
Prezentowane informacje oraz dyskusja mogą
służyć jako inspiracje do działania w naszym
środowisku, by dążyć do tworzenia biblioteki
coraz bardziej otwartej na potrzeby
użytkowników, atrakcyjnej, wielofunkcyjnej,
wygodnej, o wysokim standardzie obsługi
czytelniczej.

W sesji pierwszej prezentowano światowe
tendencje w architekturze bibliotek oraz ich
zastosowanie przy realizacji programu
Biblioteka+.
Infrastruktura
bibliotek.
W trzech kolejnych sesjach prezentowano
przykłady modernizacji i realizacji nowych
budynków bibliotecznych w podziale na typy
bibliotek:
publiczne,
akademickie,
pedagogiczne i szkolne.

Organizatorami
konferencji
byli:
Stowarzyszenie
Bibliotekarzy
Polskich,
Biblioteka Raczyńskich oraz Wojewódzka
Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji
Kultury w Poznaniu. Obrady odbywały się
w Bibliotece Raczyńskich, która w ostatnim
okresie została rozbudowana o nowoczesną
część z przeznaczeniem dla użytkowników.
W konferencji uczestniczyły Alicja Portacha
i Wioletta Ledzion

Konferencja była wydarzeniem pozwalającym
na pogłębienie wiedzy na temat najnowszych

(APor)
Konferencja GiK
W dniach 24-25 czerwca 2014 r. Katedra
Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku
Przyrodniczym
na
Wydziale
Geodezji
i Kartografii PW zorganizowała konferencję
naukową pt. Współczesne uwarunkowania
gospodarowania przestrzenią - szanse
i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju.

Celem Konferencji była wymiana poglądów
i prezentacja wyników badań na temat
gospodarki przestrzennej z uwzględnieniem
zagadnień związanych z planowaniem
przestrzennym, procesami inwestycyjnymi,
organizacją gospodarowania przestrzenią
oraz partycypacją społeczną. Przedstawiciele
środowisk
naukowych,
samorządowych,
8
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instytucji
państwowych
dyskutowali,
jakie
są
szanse
i
zagrożenia
dla zrównoważonego rozwoju wynikające
ze
współczesnych
uwarunkowań
gospodarowania przestrzenią.

reprezentanci nauki a także prywatnych
organizacji biorących udział w procesach
związanych
z
zagospodarowaniem
przestrzennym.
W
konferencji
uczestniczyły
Dorota
Wojnowska i Jadwiga Siemiątkowska z Sekcji
Kolekcji Dziedzinowych

Wśród uczestników byli przedstawiciele
instytucji państwowych, samorządowych,

(JSiem)

43rd LIBER Annual Conference

W dniach 2-5 lipca 2014 r. w Bibliotece
Narodowej w Rydze (Łotwa) odbyła się
43rd LIBER Annual Conference, pod hasłem
Research Libraries in the 2020 Information
Landscape.

O zmianach w kwalifikacjach bibliotekarzy
mówiono także wskazując na zadania bibliotek
naukowych wynikające z programów unijnych.
Modyfikacja celów i metod działania bibliotek
naukowych, wspieranie idei otwartej nauki
(w odniesieniu do publikacji i danych),
a także działań usprawniających komunikację
naukową — to zadania pracowników bibliotek
na najbliższe lata (I.Kuchma).

Dużym wydarzeniem był referat otwierający
konferencję wygłoszony przez byłą prezydent
Łotwy panią Vaire Vike-Freiberg, wieloletniego
pracownika
naukowego
w
Kanadzie,
specjalizującej się w psycholingwistyce
i semiotyce. W swoim wystąpieniu niezwykle
trafnie, odwołując się do swoich doświadczeń
zawodowych i tych z okresu prezydentury,
nawiązywała
do
znaczenia
słów
i piśmiennictwa w komunikacji społecznej,
rozwoju
społeczeństw
i
osiągnięciach
poszczególnych osób.

W szczególności niezbędna jest intensyfikacja
działań na rzecz udostępniania danych
naukowych, a to wymaga opracowania
standardów
opisu,
infrastruktury
do wieloletniej archiwizacji i zapewnienia
bezpieczeństwa
udostępniania
danych
w aspekcie prawa autorskiego. Zwracano na to
uwagę w wystąpieniach
A. Piguet
oraz podczas dyskusji panelowej Horizon
2020: Opportunities for Research Libraries.

Znaczną
część
prekonferencji
(przedpołudniem 2 lipca) i konferencji
zdominowały
zagadnienia
związane
z otwartym dostępem do piśmiennictwa
naukowego i
bezpośrednio do danych
badawczych. Wskazywano na potrzebę
przekwalifikowania się pracowników bibliotek,
którzy coraz częściej będą data librarian, a nie
subject librarian (R.Frick).

Ciekawy przykład dostosowania modelu
kształcenia na kierunku bibliotekoznawstwo,
do bieżących potrzeb bibliotek (w tym
program
kształcenia
data
librarians)
zaprezentowała S. M. Corrall.
Odrębny wątek stanowiły wystąpienia
dotyczące kwestii finansowania dostępu
do
piśmiennictwa
naukowego
9
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oraz dostępności monografii i podręczników
w modelu OA (P.Ayris, E. Ferwerda. T. Wilson).

ich zawartości na potrzeby np. pisanych prac
dyplomowych.

Bardzo ciekawe wystąpienie dotyczące metod
kształcenia użytkowników w zakresie
korzystania z baz danych zaprezentował
D. MacMillan. Przedstawił on autorską wersję
prezentacji
baz
z
punktu
widzenia
praktycznych
możliwości
wykorzystania

Przyjęta
zasada
sesji
równoległych
nie pozwoliła uczestnikom na bezpośredni
udział w wielu prezentacjach. Większość
prezentacji jest już dostępna na stronie
http://liber2014.lnb.lv/programme/.
W konferencji uczestniczyła dyrektor Jolanta
Stępniak.
(JoSt)

Spotkanie robocze IOP Publishing
Po raz kolejny, wydawnictwo IOP Publishing
zorganizowało spotkanie robocze pod nazwą
European
Library
Advisory
Board,
które miało miejsce w Budapeszcie
w dniach 2-4 lipca 2014 r.
Było to trzecie spotkanie, w którym
uczestniczyli
przedstawiciele
bibliotek
z Włoch, Grecji, Austrii, Niemiec, Finlandii,
Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Izraela, Hiszpanii
i Polski.

przyszłość bibliotek wobec dynamiki
rozwoju kolekcji elektronicznych
i ich dostępności w Internecie



potrzeby akademickie w zakresie
książek elektronicznych a oferta
wydawców

finansowanie
perspektywy



wspieranie Open Access



rola bibliotekarza w środowisku
akademickim – zmiany bieżące,
przyszłość.

nauki,

nowe

Organizatorzy
przedstawili
przegląd
działalności IOP Publishing, wnioski z dwóch
poprzednich spotkań (Londyn, Lizbona),
a także określili swoje oczekiwania dotyczące
dyskusji na temat nowego scenariusza
biznesowego. Po zakończeniu spotkania
organizatorzy wręczyli certyfikaty wszystkim
zaproszonym uczestnikom.

Uczestnicy
spotkania,
na
prośbę
organizatorów,
przygotowali
krótkie
wystąpienia dotyczące gorących tematów
dyskutowanych w ich krajach, w środowisku
bibliotekarskim i naukowym, odnoszące się
do m.in. do takich zagadnień jak:




W European Library Advisory Board udział
wzięła Anna Tonakiewicz-Kołosowska.

(ATK)
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Konferencja INFOBAZY 2014
8-10 września odbyła się w Gdańsku i Sopocie
VII Konferencja Naukowa INFOBAZY 2014
pod
patronatem
Ministerstwa
Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.

i implementacji w systemach i aplikacjach
dla społeczeństwa informacyjnego.
Referat plenarny Uczelniane bazy wiedzy
w projekcie SYNAT - doświadczenia
Politechniki Warszawskiej wygłosił profesor
Henryk Rybiński (WEiTI PW). W sesji
poświęconej bazom bibliotecznym Mirosława
Lewandowska-Tranda przedstawiła referat
Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej współudział
Biblioteki
Głównej
PW
w
tworzeniu
repozytorium
uczelni
(współautorki: Olga Giwer, Maria MillerJankowska).

Hasłem przewodnim tegorocznej konferencji
organizowanej tradycyjnie przez Centrum
Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci
Komputerowej, Instytut Oceanologii Polskiej
Akademii Nauk oraz Wydział ETI Politechniki
Gdańskiej
były
Inspiracja-IntegracjaImplementacja, a głównymi zagadnieniami
nowe możliwości w zakresie tworzenia
zasobów informacyjnych i związanych z nimi
usług, integracji rozproszonych zasobów

(MM)

Czas kryzysu – czasem wyzwań
W dniach 11-12 września 2014 r. odbyła się
XVI Ogólnopolska Konferencja Bibliotek
Niepublicznych i Publicznych Szkół Wyższych
Strategia biblioteki. Czas kryzysu - czasem
wyzwań dla bibliotek. Organizatorem była
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej
w Ostrołęce. Przedstawiono ciekawe pomysły
i rozwiązania wykorzystywane w bibliotekach
aby poprawić jakość ich usług.

Podkreślono, że sposobem na zmniejszenie
kosztów jest też współpraca między
bibliotekami (tworzenie konsorcjów, wymiana
darów i wydawnictw własnych między
uczelniami, wspólne opracowanie zbiorów,
np. Nukat).
Na przykładzie Biblioteki Wyższej Szkoły
Bankowej w Poznaniu przedstawiono sposoby
wykorzystania instrumentów marketingowych
i działań kreatywnego bibliotekarza, mające
na celu promocję biblioteki i jej wizerunku.

Zaprezentowano działania mające na celu
optymalizację kosztów w polityce kadrowej
i gromadzeniu zbiorów, oraz pozyskiwanie
funduszy zewnętrznych (strukturalnych z UE,
ministerialnych, lokalnych oraz sponsorów).

W
konferencji uczestniczyły Katarzyna
Kopczyk, Małgorzata Muszyńska-Małczak
oraz Agnieszka Nejman.
(KK, MMM, AN)
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Konferencja IGELU 2014
W dniach 14-18 września 2014 r. odbyła się
w
Oxfordzie
coroczna
konferencja
organizowana przez International Group of Ex
Libris Users, gromadząca głównie biblioteki
należące
do
tego
stowarzyszenia.
W tegorocznym spotkaniu uczestniczyło
415 osób z 32 krajów. Członkami
IGELU
są
obecnie
342
instytucje
z 42 krajów.

Alma została wdrożona w 370 instytucjach,
natomiast w chmurze obsługiwanej przez Ex
Libris pracuje już ponad 2 tys. instytucji

ALEPH miał jak zwykle swoją sesję, gdzie firma
Ex Libris przedstawiła ostatnio wprowadzane
zmiany w najnowszej (23) wersji. Zmiany
wprowadzane są na wniosek użytkowników,
którzy co roku układają listę postulatów
i przesyłają ją do twórców programu.
Przedstawione zmiany dotyczą głównie
elementów związanych z obsługą kursów
i rozliczeniami powiązanymi z instytucją
macierzystą. W Alephie w dalszym ciągu
pracuje 2610 bibliotek na świecie.

W tym roku dało się wyraźnie odczuć,
że różne produkty firmy Ex Libris (ALEPH,
Primo, BX, i in.) w dalszym ciągu żyją,
ale tempo ich rozwoju zmniejszyło się.
Firma zwraca największą uwagę na produkt
obejmujący
niemalże
wszystkie
dotychczasowe produkty swoim zasięgiem,
czyli ALMĘ. To na rozwój ALMY jest w tej
chwili największy nacisk.

W konferencji z ramienia BG uczestniczyły
Grażyna Kiwała, Elżbieta Mroczek.

ALMA została zaimplementowana przez
kolejne konsorcja. Rozwijana jest intensywnie,
ale stale zwraca się uwagę na jej użyteczność
tak dla użytkowników jak i dla pracujących
w niej osób.

(GK, EM)

Biblioteka i jej otoczenie w epoce Google’a
W dniach 15-17 września 2014 r. w Centrum
Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego odbyła się XXXII Konferencja
Problemowa
Bibliotek
Medycznych:
Biblioteka i jej otoczenie w epoce Google’a,
której organizatorem była Biblioteka Główna
WUM.
Zagadnienia
obejmowały
użytkownik,

tegorocznego
trzy
grupy
biblioteka i

W ramach pierwszego bloku referatów
omówiono problem potrzeb informacyjnych
oraz
stopnia
satysfakcji
studentów
zagranicznych. Temat został przedstawiony
w postaci wniosków z badań ankietowych.
Wykazano, że studenci z innych krajów
doświadczają
konfliktu
kulturowego,
związanego z trudnością w przystosowaniu
do
odmiennych
stylów
komunikacji,
zwyczajów,
sposobów
postępowania.
Stawiano pytania, jaka jest i mogłaby być rola
uczelni, w tym biblioteki uczelnianej,

spotkania
tematyczne:
bibliotekarz.
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w przejściu z etapu zagubienia, zniechęcenia,
ku adaptacji i akulturacji w naszym kraju.

tego rodzaju, założony przez polskich
chirurgów, w odpowiedzi na wyzwania
współczesnej
edukacji
medycznej
i komunikacji profesjonalistów.

W
grupie
tematycznej
biblioteka
prezentowano między innymi cyfrowe bazy
wiedzy,
współtworzone
przez
osoby
zawodowo związane z medycyną, narzędzia
dla studentów i dydaktyków zawierające banki
pytań
sprawdzających
wiedzę,
banki
tzw. przypadków medycznych, informacji
wspierających decyzje medyczne. Przykładem
portalu wymiany wiedzy dla lekarzy i osób
z branży medycznej, opartego o treści
multimedialne, jest biblioteka internetowa
MEDtube. Jest to największy globalny projekt

Biblioteki dzieliły się również doświadczeniami
z przeprowadzenia szkoleń dla bibliotekarzy
dostępnych w formie e-learningu.
Gośćmi konferencji były Raisa Pavlenko Dyrektor
Narodowej
Biblioteki
Nauk
Medycznych w Kijowie i Tatiana Ostapenko
z tejże biblioteki.
W konferencji uczestniczyli: Alicja Portacha,
Elżbieta Owczarczyk i Paweł Szymański.

(EO)
Forum Młodych Bibliotekarzy
W dniach 18-19 września 2014 r. w Gorzowie
Wielkopolskim odbyło się 9. Forum Młodych
Bibliotekarzy pod hasłem
Biblioteka przystań bez granic. Zorganizowane zostało
przez Gorzowski Oddział SBP. Miejscem
spotkania była Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. Jakuba z Paradyża.

Podczas wykładów i warsztatów rozmawiano
na tematy związane z promocją bibliotek
i ich współpracą z innymi instytucjami.
Wiele miejsca poświęcono komunikacji
interpersonalnej,
pracy
zespołu
bibliotecznego, biblioterapii oraz pracy
z czytelnikiem niewidomym. Forum poruszyło
wiele problemów nurtujących młodych
bibliotekarzy, jednak nie wyczerpało wielu
tematów. Zaplanowano je na następne
spotkania, m.in. na Jubileuszowe X Forum
Młodych
Bibliotekarzy
w
Warszawie,
na które zaprosiła wszystkich Prezes SBP,
pani Elżbieta Stefańczyk.

Hasło gorzowskiego forum przypomniało,
że bibliotekarze polscy od 650. lat służą
książce i czytelnikowi przekraczając w swojej
pracy wszelkie granice: językowe, społeczne,
wyznaniowe, etniczne i kulturowe.
W czasie trwania forum można było obejrzeć
specjalne programy i urządzenia do nauki
dla niewidomych studentów, dowiedzieć się
jak pracują niemieccy bibliotekarze, poznać
współpracę bibliotekarzy z uczniami szkół
specjalnych oraz pensjonariuszami Domów
Pomocy Społecznej.

W trakcie trwania forum zorganizowano wiele
imprez towarzyszących, m.in. wystawę zdjęć
pt. Bibliotekarz - Zawód Glamour z Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Morągu, wyróżnioną
Nagrodą Specjalną w konkursie Tydzień
Bibliotek 2014.
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Uczestnikom forum, po zakończeniu obrad,
zorganizowano zwiedzanie najciekawszych
miejsc Gorzowa i Berlina.

W FMB wzięły udział: Katarzyna Araszkiewicz,
z Filii Narbutta, Aneta Sieczka i Maja
Bandurska z Biblioteki Głównej oraz Emilia
Nowakowska z Filii Chemii.
(KA)

Spotkanie zespołu ds. UKD
W dniu 29 września w BN pracownia UKD
zorganizowała jedenaste spotkanie zespołu ds.
UKD.

Internetu - kwiecień 2015 r., konferencję
w Lisbonie - październik 2015 r. i następne
spotkanie Zespołu ds. UKD marzec 2015 r.
oraz kolejne wydanie Tablic skróconych UKD
2017 r.

Członkowie zespołu spotykają się raz na pół
roku, aby współtworzyć kartotekę wzorcową
symboli UKD BN. Jest to dla nas zaszczyt
i jednocześnie praktyka zawodowa. Jolanta
Hys i Joanna Kwiatkowska krótko omówiły
konferencję IFLA, ciekawy układ działowy
jaki
został
stworzony
specjalnie
dla księgozbioru dzieł Czesława Miłosza,
projekt Merkuriusz oraz przyszłe wydarzenia:
seminarium w BN Klasyfikacje w dobie

Przedmiotem spotkania były tym razem
dziedziny socjologii i regionalizm.
Po spotkaniu wiemy już jaki symbol UKD
stosuje się dla Socjobiologii, Państwa
opiekuńczego czy Inkulturacji.
W spotkaniu udział wzięły: Małgorzata
Wornbard i Agnieszka Maria Kowalczuk.

(AMK)

Erasmus
Jako studentka Politechniki Warszawskiej
Wydziału Inżynierii Produkcji w semestrze
letnim
(luty-czerwiec)
uczestniczyłam
w programie Erasmus. Z fascynacji do języka
i kultury hiszpańskiej wybrałam Universitat
Politècnica de València Campus Alcoy.
Studiowałam
na
kierunku
Business
Management
oraz
uczestniczyłam
w przedmiotach z kierunku Industrial Design
and Product Development.

Kampus Alcoy
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To był ostatni semestr moich studiów, zatem
w grudniu tego roku planuję obronić tytuł
magistra.

Wszystkich gorąco zachęcam do wzięcia
udziału
w
programie
Erasmus
dla pracowników. Jest to wspaniała przygoda
i szansa na zdobycie nowych doświadczeń.
Ewelina Krześniak
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