
 

Już po raz piąty biblioteka wydłużyła godziny otwarcia w wakacje. Wolny Dostęp, podobnie 

 jak w latach ubiegłych, otwarty był do godziny 19.00. Użytkownicy mieli pełny dostęp do usług  

na co dzień świadczonych w Wolnym Dostępie, dodatkowo po godzinie 16.00 można było odebrać 

książki zamówione z Wypożyczalni Studenckiej (po wcześniejszym powiadomieniu) i zwrócić książki  

z innych agend biblioteki. Dodatkowo przyjmowaliśmy zwroty z nieczynnych bibliotek wydziałowych. 

Zapewnienie obsługi nie byłoby możliwe bez wsparcia pracowników innych sekcji i oddziałów,  

za co serdecznie dziękujemy.  

(WL) 

 

 

W 2019 zakończyły się prace nad aktualizacją struktury działu  F – Nauki o Ziemi. Ochrona środowiska 

oraz nad strukturą nowo utworzonego działu W – Inżynieria środowiska. Ochrona środowiska. 

Zespół w składzie: Jadwiga Siemiątkowska, Monika Matera-Łabęda, Agnieszka Kowalczuk, Wioletta 

Ledzion, Marta Mazur i Agnieszka Gawryś opracował nową strukturę działu F – Nauki  

o Ziemi. Geodezja oraz działu W – Inżynieria środowiska. Ochrona środowiska. Korektę 

przeprowadziły Maja Bandurska i Barbara Syrek z Oddziału Opracowania Druków Zwartych. 

Utworzenie działu W wiązało się z przeniesieniem książek z działów (ze starej struktury): 

 F4 Ochrona środowiska 

 F6 Biologia środowiska. Ekologia 

 F8 Meteorologia. Klimatologia. Hydrologia 

 L5 Inżynieria sanitarna 

 L7 Budownictwo wodne 



 

W dziale L Budownictwo został przesunięty Przemysł budowlany. Materiały budowlane z działu L6  

na L5. W Wolnym Dostępie w I półroczu 2019  wykonano prace związane z przygotowaniem miejsca 

na nowy dział W. Przeprowadzono selekcję w dziale L5 - 475 woluminów, dokonano przesunięcia  

i porządkowania księgozbioru w obrębie działów F, L, N. Prace wykonały: Teresa Styczek, Anna 

Twardokęs, Edyta Strzelczyk, Maja Bandurska.  

Decyzje podjęte w sprawie utworzenia nowej struktury działu F i utworzenia nowego działu  

W skutkowały koniecznością melioracji katalogu. Prace trwały do sierpnia i obejmowały: 

 zmianę ręczną działów w bazie (dział F -2710 rekordów, dział L-1654 rekordów) oraz zmianę 

automatyczną (do działu F –  6789 rekordów, do działu W – 9667 rekordów) ;  

 przedrukowanie i ustawienie księgozbioru na półkach zgodnie z nową strukturą działów  

(w Wolnym Dostępie III poziom F, W i L – 2022 egz. Prace wykonały: Bogumiła Krasińska, 

Teresa Styczek, Edyta Strzelczyk i Monika Matera-Łabęda; II poziom przedrukowanie 20 

tytułów czasopism (786 egz.) Prace wykonały: Agnieszka Bis i Marta Fiedler ; w punktach 

bibliotecznych: DS Akademik  F, W i L- 122 egz. oraz przesunięto 25 mb w celu zrobienia 

miejsca na nowo utworzony dział W. Prace wykonały: Marzenna Grochala i Żaneta Jędryka; 

DS. Babilon  F, W i L - 1667 egz. oraz przesunięto 136 mb w celu zrobienia miejsca na nowo 

utworzony dział W. Prace wykonały: Jolanta Pater, Ewelina Sakowicz i Katarzyna Kopczyk). 

Prace koordynowała Agnieszka Gawryś. W Gmachu Głównym w Wolnym Dostępie nowy dział W  

jak i dział F znajdują się na piętrze III. 

 
                         

                     (AG) 

 

Plany WD  

Przygotowała 

 Dorota Wojnowska 

 



 

 

16 lipca 2019, w Bibliotece Głównej PW, w ramach działalności Ośrodka Informacji Patentowej (OIP), 

gościliśmy kilkuosobową delegację z Krajowego Urzędu Własności Intelektualnej na Ukrainie 

oraz z Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej. Na spotkaniu zaprezentowano wachlarz usług 

świadczonych przez OIP, przedstawiono rodzaje zapytań kierowanych przez klientów oraz omówiono 

najlepsze praktyki. Dyskutowano na temat wyzwań w pracy Ośrodka i sposobów radzenia sobie  

z nimi. 

(MSH) 

 

W ramach projektu DUN „Opracowanie zbiorów z zakresu budownictwa strukturalnego”, 

realizowanego w Bibliotece Wydziału Inżynierii Lądowej,  bibliotekarze dziedzinowi wykonują zadania 

związane z opracowaniem rzeczowym katalogowanych książek z zasobu Instytutu Dróg i Mostów.  

W miesiącach czerwiec-wrzesień zostało opracowanych rzeczowo 1636 pozycji. 

W pracach bierze udział 8 bibliotekarzy dziedzinowych i jedna osoba z Oddziału Opracowania 

Zbiorów. Prace odbywają się w Bibliotece Wydziału Inżynierii Lądowej. 

(JSiem) 

 

 

W trzecim kwartale 2019 roku bibliotekarz dziedzinowy Dorota Wojnowska uczestniczyła  

w specjalistycznych konferencjach związanych tematycznie z działem S (planowanie przestrzenne, 

urbanistyka, architektura, sztuka): 

 Ogólnopolska Konferencja „Mocno zielone miasto” w Warszawie, 6 września 

 Festiwal Marketingu i Druku w Warszawie, 18-19 września 



 

 odbyła się 6 września w Warszawie,  

w ramach wystawy ZIELEŃ TO ŻYCIE, gdzie prezentowano wysokiej jakościowo oferty roślin  

do ogrodów i wnętrz. 

Konferencja zgromadziła zawodowców odpowiedzialnych za tworzenie oraz utrzymanie zieleni  

w miastach i gminach. Spośród wielu ciekawych prezentacji na szczególną uwagę zasługuje wykład 

Piotra Kempfa, Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, który opowiadał o „Ogrodach 

Krakowian” - projekcie realizowanym przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. W 2018 roku 

powstało 18 parków kieszonkowych, czyli niewielkich przestrzeni zielonych, które dają mieszkańcom 

możliwość odpoczynku i kontaktu z przyrodą. Projekt „Ogrody Krakowian” zdobył główną nagrodę na 

European Urban Green Infrastructure Conference w Londonie w 2019. Kolejną osobą, która 

przedstawiła ciekawą prezentację, gdzie pojawiały się bardzo nowatorskie rozwiązania, był Marcin 

Gąsiorowski (architekt krajobrazu, dyplomowany ekolog, Prezes Polskiego Stowarzyszenia 

Naturalnych Wód Kąpielowych), który zaprojektował szereg oczyszczalni hydrobotanicznych ścieków, 

ogrody na dachach, systemy infiltracyjne wód opadowych, duże założenia zieleni na osiedlach 

mieszkaniowych, oczyszczalnie miejskie, stawy kąpielowe. Realizując ogromne projekty zarówno w 

Polsce jak i w Niemczech mógł przedstawić na konferencji szersze spojrzenie na pracę architekta 

krajobrazu w praktyce w realiach odmiennych przepisów i zasad projektowania. 

 

Targi ZIELEŃ TO ŻYCIE,  

konferencja „Mocno zielone miasto”   

Fot. Dorota Wojnowska 

 



 

 odbył się w dniach 18-19 września 2019 w hali EXPO XXI  

w Warszawie. Event dedykowany był przedstawicielom agencji reklamowych, drukarń  

oraz pracownikom działów marketingu. Targi są bardzo dobrym miejscem, by zapoznać się z nowymi 

produktami, gdyż drukarnie i agencje z całej Polski prezentują swoją najnowszą ofertę.  

Zwracając obecnie większą uwagę na aspekt ekologiczny, trzeba przyznać, iż bardzo mało firm 

podejmuje to wyzwanie i w dalszym ciągu promowane są w dużych ilościach niepotrzebne gadżety, 

które zaśmiecają naszą planetę. Z ciekawych ekologicznych projektów, jakie można było obejrzeć  

w tym roku na imprezie, był na przykład papier biodegradowalny z możliwością nadruku, wykrojenia 

(np. kształt choinki) i wykonania kopert, który miał wtłoczone w strukturę materiału nasiona.  

W ramach recyklingu można papier włożyć do ziemi i podlać, aby otrzymać żywą roślinę, np. bukiet 

pięknych kwiatów. Druga ciekawa oferta zaprezentowana była przez agencję Goldenberry,  

która na swoim stanowisku przedstawiała tylko producentów eco, wspierających ochronę środowiska 

i recykling, czy pomagających dzieciom w Syrii i Afryce. Z ciekawych produktów można wymienić 

portfel ze 100% biodegradowalnego materiału, którego głównym składnikiem są wytłoki z jabłek. 

Inne zadziwiające produkty to notesy z papieru czerpanego z odchodów słonia, ręcznik z recyclingu 

plastikowych butelek wyławianych z oceanu, torby ze starych plandek samochodowych, plecaki  

ze starych materiałów z demobilu (głównie wojskowe) pamiętające czasy lat 50-60 minionego wieku 

czy lampka solarna Waka Waka, która oświetla afrykańskie wioski, do których prawdziwa 

elektryczność jeszcze nie dotarła.  

 

 

 (DW) 

  Notes z papieru czerpanego  

  z odchodów słonia i ręcznik  

  z recyclingu plastikowych  

  butelek wyławianych z oceanu  

  - Festiwal Marketingu i Druku  

  Fot. Dorota Wojnowska

 

 



 

W Filii przy ul. Narbutta wakacje upłynęły pod znakiem wzmożonej pracy.  Przeprowadzono  selekcję 

księgozbioru studenckiego. Usunięto ze zbioru ponad 2000 woluminów książek, głównie takich, 

których treści zdezaktualizowały się i nie były wypożyczane od dłuższego czasu.  Ponadto w czytelni 

została ponownie odświeżona podłoga. Prace polegały na wyczyszczeniu powierzchni  

i zabezpieczeniu jej warstwą tworzywa poliuretanowego.   

W bibliotece D.S. Żaczek w wakacje sfinalizowano prace selekcyjne przeprowadzone w księgozbiorze  

podstawowym. Usunięto ponad 200 woluminów książek, głównie wydawnictwa z działu Informatyka, 

które nie były wypożyczane i ich treść się zdezaktualizowała.   

(AKom) 

 

30 września 2019 w Filii Politechniki Warszawskiej w  Płocku odbyła się 53. inauguracja roku 

akademickiego 2019/2020, na którą przyjechały do Płocka Dyrektor Biblioteki Głównej PW  

Alicja Portacha oraz Zastępca Dyrektora BGPW Elżbieta Mroczek.  

Przed uroczystością pracownicy Filii BGPW w Płocku mieli okazję porozmawiać z Alicją Portachą  

oraz Elżbietą Mroczek o swoich problemach i oczekiwaniach związanych z pracą  w bibliotece. Wizyta 

przebiegła w miłej i serdecznej atmosferze.  

 (AK) 

 



 

W dniach 27 - 29 sierpnia 2018 w Singapurze odbyła się 14. międzynarodowa konferencja 

użytkowników produktów firmy ExLibris - IGELU 2019 (International Group of ExLibris Users).  

W wydarzeniu udział wzięło 302 uczestników z 33 krajów z całego świata. Program konferencji liczył 

niespełna 100 wystąpień.  

 

W trakcie tegorocznej konferencji wyraźniej niż dotychczas dało się zauważyć przesunięcie akcentów 

z  produktów Exlibris starszej generacji, do których zalicza się Aleph, na „okręty flagowe” tj. Alma, 

Esploro, Primo. O Alephie wspominało się głównie w kontekście migracji do Almy. Tradycyjny 

roadmap (plan rozwoju Alepha) przyciągnął o wiele mniej uczestników niż chociażby rok temu,  

co ilustruje dobitnie zmniejszający się udział tegoż systemu ILS w ogólnej liczbie użytkowanych 

produktów ExLibris. Niemniej ci użytkownicy, którzy pozostają przy Alephie, powinni mieć  

na względzie aktualizację systemu do wersji 23 przed końcem czerwca 2020 roku, kiedy to wygaśnie 

wsparcie dla oprogramowania Oracle kompatybilnego z wersją 22.  

Miarą rozwoju ExLibrisu na światowych rynkach były przytoczone w czasie konferencji statystyki.  

Od ostatniego IGELU rynek Almy powiększył się o 466 nowych subskrypcji (m.in. w Finlandii).   

Esploro - platforma umożliwiająca zbieranie, zarządzanie i prezentowanie wszystkich danych 

badawczych w jednym repozytorium, której wdrożenie było zapowiadane podczas poprzednich 

Singapur, Gardens by the Bay 

Fot. Michał Szeworski 

 



 

konferencji – doczekała się implementacji na Uniwersytecie Iowa. Rolę produktów otoczonych 

nimbem nowości pełnią obecnie platformy współpracujące z Almą - Research Professional  (aplikacja 

dostarczająca naukowcom  informacji i wskazówek na drodze do uzyskania wsparcia finansowego) 

oraz Rialto (platforma oferująca zakup i włączenie do własnych zbiorów publikacji naukowych   

od szerokiej gamy światowych wydawców).   

W czasie sesji końcowej zapowiedziano, że następna konferencja będzie miała miejsce w Cardiff. 

W wydarzeniu wziął udział Michał Szeworski. 

(MiSz) 

 

W dniach 12-13 września 2019 w Poznaniu odbyło się 12. Forum Młodych Bibliotekarzy   

pod hasłem: „Bibliotekarz DO POZNANIA”. Konferencja została organizowana przez Stowarzyszenie 

Bibliotekarzy Polskich oraz biblioteki poznańskie.  

Konferencja została podzielona na cztery sesje tematyczne. Każda z nich odnosiła się do innej grupy 

problemów. Sesjom towarzyszył także cykl warsztatów, na które każdy z uczestników zapisywał się 

indywidualnie. Dużą popularnością cieszyły się warsztaty poświęcone wykorzystaniu nowoczesnych 

technologii w bibliotekach np.: „Wirtualna rzeczywistość w bibliotece. Jak przyciągać do biblioteki 

nieczytających dzięki narzędziom VR?”, które prowadził Karol Baranowski z Pedagogicznej Biblioteki 

Wojewódzkiej w Krakowie, „Nowoczesne lekcje biblioteczne, czyli jak nauczyć się korzystania  

ze słownika przy użyciu gry mobilnej” - Aliny Łysak, czy „Programowanie online, czyli Ozoboty  

w bibliotece”, które prowadziła Karolina Bartosz.  

Tematy wystąpień dotyczyły przede wszystkim zagadnień związanych z komunikacją w środowisku 

bibliotek, oraz wykorzystaniu nowoczesnych technologii w pracy z czytelnikiem. Wykład 

inauguracyjny pt. „Zawód? Bibliotekarz. Pasja? Rozwój” wygłosiła dr Bożena Jaskowska, dyrektor 

Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jej niezwykle inspirujące wystąpienie dotyczyło 

łączenia pracy bibliotekarza z pasją jaką jest sport. O tym jak przyciągnąć mężczyzn bo bibliotek  

i rozbudzić w nich pasję czytelniczą opowiedział Marcin Skrabka z Good Books w wystąpieniu  

pt. „Męskie czytanie, czyli jak przyciągnąć mężczyzn do biblioteki?”.  



 

W konferencji wzięła udział także liczna grupa młodych bibliotekarzy z Ukrainy, którzy w drugim dniu 

sesji opowiedzieli o swojej pracy. Tatiana Borysova, ze State Scientific and Technical Library  

in Ukraine podzielił  się ze słuchaczami Forum spostrzeżeniami na temat roli młodych bibliotekarzy  

w wystąpieniu pt. „Young professionals in Ukrainian library science”. Obszerne sprawozdanie 

zamieszczono na stronie SBP: http://www.sbp.pl/artykul/?cid=21765&prev=1235 . 

 

Uczestnikami z Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej były Agnieszka Gawryś, Magdalena 

Maciąg, Emilia Nowakowska oraz Ewelina Sadkowska.  

          (MaM) 

 

 

W dniach 12-13 września 2019, w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 

odbyła się konferencja pod tytułem „Biblioteki uczelniane wobec środowiska akademickiego – nowe 

obszary działania”. Podczas konferencji poruszane były tematy dotyczące funkcjonowania 

nowoczesnej biblioteki akademickiej, omawiano zadania postawione przed bibliotekarzami 

pracującymi w tych instytucjach, jak m.in. prowadzenie repozytoriów instytucjonalnych.  Wystąpienia 

dotyczyły również  narzędzi niezbędnych w codziennej pracy bibliotekarza naukowego - służących  

do gromadzenia i zarządzania informacjami o osiągnięciach naukowych.  

 

Biblioteka AGH  

Fot. Monika Matera-Łabęda 

http://www.sbp.pl/artykul/?cid=21765&prev=1235


 

W konferencji uczestniczyły: Elżbieta Mroczek, Agata Komsta, Beata Strzelichowska i  Monika 

Matera-Łabęda. 

(MMŁ) 

 

 
W dniu 23 września 2019, w ramach Forum Dobrych Praktyk (Zasoby Elektroniczne - Gromadzenie, 

Opracowanie, Udostępnianie, Informacja o zbiorach), w Bibliotece Głównej Uniwersytetu 

Ekonomicznego odbyło się spotkanie dotyczące głównie podstawowych zasad księgowania, 

gromadzenia oraz udostępniania zbiorów elektronicznych w bibliotekach polskich.  

Dużo uwagi poświęcono gromadzeniu i udostępnianiu elektronicznych baz danych,  

oraz ich wykorzystaniu przez pracowników naukowych. Omówiono również zagadnienia dotyczące 

opracowania rekordów analitycznych w katalogu Biblioteki Głównej Uniwersytetu Papieskiego  

im. Jana Pawła II w Krakowie. Ciekawym wystąpieniem była wypowiedź pracownika Biblioteki 

Głównej Akademii Muzycznej na temat nut w postaci pliku elektronicznego. Zwrócono uwagę  

na problemy przy opracowywaniu tych plików związanych między innymi z twórcami: dyrygentami, 

kompozytorami. Stawiano pytania o prawa autorskie. Nie wiedziano jak potraktować pliki 

elektroniczne muzyczne w postaci pdf. Czy zgrać je na CD, czy udostępniać tylko na terenie uczelni, 

czy też np. bibliotekom sieci, skoro umowa licencyjna była podpisana tylko przez jedną bibliotekę? 

Stwierdzono, że przyszłością w zakresie przedstawiania nut będą pulpity elektroniczne.  

Następnie sponsor konferencji opowiedział o systemie na serwer proxy HIDDEN AUTOMATIC 

NAVIGATOR (HAN). Ponadto podczas spotkania omówiono doświadczenia, oczekiwania i wymagania 

czytelnika, efekty badań dotyczących wiedzy użytkowników na temat zasobów elektronicznych  

na terenie ich macierzystej biblioteki. Natomiast przedstawicielki Biblioteki Uniwersyteckiej  

w Poznaniu omówiły rozwój repozytorium instytucjonalnego AMUR oraz platformy PRESSto.  

W ramach dyskusji poruszono problemy dotyczące kupowania baz i dokumentów elektronicznych, 

terminu korzystania z nich, różnic w umowach wstępnych i licencyjnych, subskrypcji wieczystych, 

zamówień studentów i pracowników naukowych publikacji w formie papierowej, dostosowania 

narzędzi bibliotecznych  do zdalnego: rejestrowania przez użytkowników, płacenia (Pay By Net, PayU, 

Blik) czy też korzystania ze zbiorów elektronicznych, używania aplikacji mobilnej. Zaproszony gość – 

dr Bożena Rudnicka, tłumaczyła zawiłości istniejących przepisów dotyczących rozliczania i ewidencji 

zbiorów, zasadność wykorzystania między innymi kont 014, 072, 401, 010-285, 010-290, 070-285, 

070-290 i innych. Poruszono również problem formy rozliczania środków trwałych.  



 

Goście uczestniczący w Forum mieli możliwość zwiedzenia nowoczesnej Biblioteki Głównej UE. 

Bibliotekę Główną PW reprezentowały: Małgorzata Kapica  – Oddział Opracowania Druków Zwartych, 

Izabella Rokita – Oddział Kontroli Zbiorów, Izabela Kozak – bibliotekarz dziedzinowy z Oddziału 

Udostępniania i Przechowywania Zbiorów oraz Renata Peczyńska z Biblioteki Terenu Południowego. 

 

  

(MK) 

W dniu 25 września 2019 odbyła się konferencja, pt. „Klucz do sukcesu. Nowe instrumenty wsparcia  

dla przedsiębiorców w zakresie własności przemysłowej.”  Wydarzenie było zorganizowane  

przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Urzędem Patentowym RP  

i Polską Izbą Rzeczników Patentowych. Omawiano na nim następujące zagadnienia: 

 instrumenty wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie prawa własności 

przemysłowej,  

 nowe rodzaje znaków towarowych,  

 jak skutecznie chronić oznaczenia w świecie cyfrowym, 

 marka jako istotna część majątku przedsiębiorstwa oraz skuteczne narzędzia komunikacji.  

Bibliotekę Główną – Ośrodek Informacji Patentowej – reprezentowały Marta Sadowska-Hinc  

i Ewelina Sadkowska. 

(MSH) 

Biblioteka Główna 

Uniwersytetu Ekonomicznego  

Fot. Izabela Kozak 



 

 

W dniach 26-27 września 2019 r. odbyło się szkolenie pt. „Własność intelektualna w Twojej szkole”.  

Wydarzenie było zorganizowane przez Urząd Patentowy RP oraz Urząd Unii Europejskiej  

ds. Własności Intelektualnej. Projekt otrzymał Honorowy Patronat Ministra Edukacji Narodowej. 

Pierwszego dnia omówiono zagadnienia związane z ochroną własności przemysłowej, podstawy 

prawa autorskiego oraz strategie ochrony własności intelektualnej. Drugi dzień został przeznaczony 

na zajęcia warsztatowe podczas których przedstawiono ciekawe scenariusze prowadzenia zajęć. 

Bibliotekę Główną – Ośrodek Informacji Patentowej – reprezentowała Ewelina Sadkowska. 

(ESa) 


