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Biblioteka Główna 

Rada Biblioteczna 

24 listopada 2015 r. odbyło się posiedzenie 

Rady Bibliotecznej, na którym pozytywnie 

zostały zaopiniowane  wnioski o odznaczenie: 

 Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę 

Piotra Gołębiewskiego, Agnieszki 

Kowalczuk, Mirosławy Lewandowskiej-

Tranda, Marii Miller-Jankowskiej, Renaty 

Peczyńskiej, Renaty Rogowskiej, 

Małgorzaty Szymańskiej; 

 Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę  

Beaty Dobosz. 

 

Pozytywnie zaopiniowany został wniosek  

o powołanie  Urszuli Olasek na stanowisko 

kierownika Biblioteki Wydziału Transportu.   

 

     

       (MMM)

Szkolenia Urzędu Patentowego 

W dniach 12 i 13 października 2015 r.,  

w Małej Auli Politechniki Warszawskiej,  

odbyły się zorganizowane przez Urząd 

Patentowy RP, szkolenia z zakresu zarządzania 

własnością intelektualną. 

Tematami szkoleń było Zarządzanie 

innowacją oraz Budowa kompetencji 

innowacyjnych metodą TRIZ. Wystąpili 

wybitni eksperci w dziedzinie ochrony 

własności  intelektualnej i zarządzania 

dobrami niematerialnymi m. in. dr Simon  

S. Litvin – TRIZ Master, Russia. 

Równolegle w Auli Głównej  

Politechniki Warszawskiej odbyła się  

9. Międzynarodowa Warszawska Wystawa 

Wynalazków IWIS 2015. 

 

W szkoleniach uczestniczyły Anna 

Tonakiewicz-Kołosowska oraz Ewelina 

Krześniak. 

(EWK) 
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Badanie  efektywności bibliotek  

 

W dniach 20-21 października 2015 r. odbyły 

się warsztaty zorganizowane przez SBP,  

przeznaczone dla uczestników projektu  

AFB – Analiza Funkcjonowania Bibliotek. 

Wojewódzcy administratorzy merytoryczni 

oraz członkowie Zespołu SBP, powołanego  

do realizacji projektu, dyskutowali  

nad przebiegiem i wynikami badań z 2015 

roku dotyczącymi bibliotek publicznych  

i pedagogicznych. 

Omówiono główne problemy,  

które pojawiają się podczas wypełniania 

formularzy rejestracyjnych oraz formularzy  

z danymi statystycznymi, przedstawiono 

właściwe sposoby weryfikacji zebranych 

danych statystycznych oraz ich poprawną 

analizą.  

Spotkanie zakończono ustaleniem planu 

organizacyjnego badań w 2016 roku.  

 

W warsztatach uczestniczyła Edyta Strzelczyk 

– członek Zespołu SBP ds. analizy 

funkcjonowania bibliotek. 

(ES) 

 

Open Acces Week 2015 

  

Open Access Week 2015 był obchodzony  

w dniach 19 -25 października. To już ósma 

edycja wydarzenia promującego otwartą 

naukę, którego hasłem przewodnim w 2015 

roku była Otwartość dla współpracy. 

Wszystkie środowiska związane z Ruchem 

Open Access organizują akcje zawiązane  

z promowaniem otwartości w nauce  

i nieograniczonym dzieleniem się wiedzą.  

W Polsce w 2015 roku obchody Otwartego 

Tygodnia objęła patronatem prof. Lena 

Kolarska-Bobińska, Minister Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego.   

Biblioteka Główna PW od lat aktywnie 

uczestniczy w organizacji obchodów Tygodnia 

Otwartej Nauki w Polsce. Otwarta nauka 

wiąże się z nowymi modelami komunikacji 

naukowej takimi jak: otwarte repozytoria, 

otwarte czasopisma, otwarte wyniki badań 

naukowych.  

Idea otwartości bardzo ściśle łączy się  

ze wszystkimi formami współpracy, jakie mogą 

wpłynąć na wzrost potencjału nauki. Otwarty 

dostęp do treści naukowych tworzy nowe 

drogi do współpracy, między naukowcami, 

którzy udostępniają wyniki swoich badań, 
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a wszystkimi potencjalnymi 

współpracownikami w nauce, biznesie  

czy organizacjach pozarządowych.  

Ponad piętnastoletnie doświadczenia Ruchu 

Open Access  pokazują jak wiele wymiernych 

korzyści przynosi otwartość w nauce zarówno 

dla autorów, użytkowników jak i instytucji 

finansujących badania. 

W ramach Open Access Week 2015 Biblioteka 

Główna i Instytut Informatyki Wydziału 

Elektroniki i Technik Informacyjnych 

Politechniki Warszawskiej zorganizowały  

w dniach 20-21 października 2015 roku  

II Ogólnopolskie Seminarium użytkowników 

oprogramowania Uczelnianej Bazy Wiedzy 

OMEGA-PSIR. Celem spotkania było 

promowanie idei otwartości w nauce a także 

prezentacja oprogramowania Uczelnianej Bazy 

Wiedzy Omega-PSIR i doświadczeń jego 

użytkowników, ze szczególnym podkreśleniem 

funkcjonalności oprogramowania dla promocji 

osiągnięć naukowych oraz jego spójności  

z wymaganiami Systemu Informacji o Nauce 

i wdrożonymi modułami sprawozdawczymi  

w systemach POL-on i Polskiej Bibliografii 

Naukowej.  

Podczas seminarium omówiono aspekty 

prawne i organizacyjne tworzenia 

uczelnianych systemów informacji o dorobku 

naukowym osób i instytucji. W programie 

znalazły się wystąpienia dobrze oddające hasło 

przewodnie obchodów Tygodnia Otwartej 

Nauki 2015. Open for Collaboration.   

Na uwagę zasługuje prezentacja Barbary 

Szczepańskiej O kulturze dzielenia się  

w komunikacji naukowej. Klauzule umowne  

a dozwolony użytek. Warto zapoznać się 

również z innymi prezentacjami jakie znalazły 

się w programie seminarium i są dostępne 

w modelu otwartym na stronie Bazy wiedzy 

PW: 

 
http://repo.bg.pw.edu.pl/index.php/pl/compo

nent/content/article/14-pojedynczy-

artykul/84-informacje-biezace-zaproszenie 

 

 
(OG) 

Szkolenie BHP 

30 października 2015 roku w Gmachu 

„Pałacyk" przy ul. Koszykowej 80, odbyło się 

szkolenie okresowe dla pracowników 

biblioteki z zakresu bezpieczeństwa i higieny 

pracy.  Kurs został zorganizowany przez Dział 

ds. Szkoleń PW i poprowadzony przez 

pracowników Inspektoratu BHP PW.  

Wzięło w nim udział 11 osób.  

Szkolenie z zakresu BHP poprowadzone było  

w formie instruktażu, zgodnie  

ze szczegółowym programem opracowanym 

na podstawie ramowych programów szkoleń 

zamieszczonych w załączniku  

do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy 

z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia  

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)  

oraz zarządzenia nr 38/2015 Rektora PW  

z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zasad  

i trybu przeprowadzania szkoleń w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, 

doktorantów, osób wykonujących pracę  

na podstawie umów cywilnoprawnych, 

stażystów, wolontariuszy i praktykantów. 
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Spotkanie zakończyło się pisemnym testem, 

po zaliczeniu którego zostały wystawione 

zaświadczenia dokumentujące ukończenie 

szkolenia.

(JB) 

Nie płacz Ewka 

Po 43 latach pracy nasza koleżanka Ewa 

Szeworska przeszła na emeryturę.  

 

 W 15 grudnia 2015 roku  odbyła się 

sympatyczna  uroczystość pożegnania Ewy. 

Uczestniczyła w niej Dyrekcja i wszyscy 

pracownicy naszej Biblioteki obecni w tym 

dniu w pracy. Koleżanki z Wolnego Dostępu 

przygotowały poczęstunek, własnoręcznie 

zrobione sałatki, kanapki, ciasta oraz okazały 

tort ufundowany przez Dyrekcję.  

 

 

 

Dzięki świątecznemu wystrojowi sali 

merkuriuszowej atmosfera uroczystości  

była niezwykle ciepła i serdeczna.  Ewa była 

zupełnie zaskoczona przygotowaną dla niej 

uroczystością. Wzruszona,  przyjmowała 

życzenia od Dyrekcji, koleżanek i kolegów. 

Pani dyrektor podziękowała Ewie  za lata pracy 

w bibliotece. Było dużo kwiatów, życzeń  

i drobne upominki, w tym przygotowana  

przez Izę Kozak fotoksiążka zatytułowana Nie 

płacz Ewka.   

 

Ewa zapisała się w pamięci wszystkich jako 

osoba niezwykle życzliwa, bezinteresowna, 

sympatyczna i ciepła, która z każdym z nas 

miała o czym porozmawiać.   

 Wszyscy życzymy Jej dużo zdrowia  

i  spokojnego, ale ciekawie spędzanego czasu 

bez pracy zawodowej.  Mamy nadzieję,  

że nie zapomni o miejscu, gdzie spędziła  

tak dużo czasu, w którym zostawia  

wielu przyjaciół i dobrych znajomych.

 

(JSiem) 
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Filie

Filia Płock 
 

W styczniu 2016 roku  w Filii Biblioteki 

Głównej Politechniki Warszawskiej  w Płocku 

zostały zainstalowane dwa telewizory  

z  prezentacją o Bibliotece Głównej.  

Duża część materiałów dotyczy Filii w Płocku.  

 

Użytkownicy Biblioteki oglądając prezentację 

dowiadują się jak funkcjonuje Biblioteka 

Główna oraz jej filie. Telewizory zostały 

zawieszone w Wypożyczalni oraz Czytelni,  

w miejscu dobrze widocznym  

dla użytkowników.  

(AK)

 
Wypożyczalnia 

Seminaria i szkolenia 

 

Alma Day 2015 

System biblioteczny następnej generacji   

Ex Libris Alma był tematem konferencji,  

która odbyła się  27 maja 2015 r. w Bibliotece 

Uniwersyteckiej w Warszawie.  

Jo Rademakers z Uniwersytetu KU Leuven 

przedstawił doświadczenia (przygotowania, 

przebieg oraz problemy) z konsorcyjnego 

wdrożenia Almy w Katholieke Universiteit 

Leuven. Przedstawiciel Ex Librisu 

zaprezentował strategię firmy i kierunki 

rozwoju oferowanych produktów 

eksploatowanych przez biblioteki na całym 

świecie.  

W konferencji wzięli udział bibliotekarze  

z całej Polski. W trakcie spotkania dyrektor 

Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej 

Jolanta Stępniak wręczyła Prezesowi Zarządu 

firmy Aleph Polska, Maciejowi Dziubeckiemu  

pamiątkowy Srebrny Medal z okazji 100 - lecia 

Odnowienia Tradycji Politechniki 

Warszawskiej  w uznaniu długoletniej, 

owocnej współpracy.  

Bibliotekę Główną reprezentowały: dyrektor 

Jolanta Stępniak, Grażyna Kiwała, Elżbieta 

Mroczek oraz Alicja Portacha. 

            (EM) 

Czytelnia 
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Targi Dziedzictwo 2015 

 

8 października 2015 r., już po raz trzeci  

w Centrum Targowo-Kongresowym  

w Warszawie, odbyły się Targi  konserwacji  

i restauracji zabytków oraz ochrony, 

wyposażenia archiwów, muzeów  

i bibliotek.  

Targi te zgromadziły w jednym miejscu 

przedstawicieli świata archiwistyki, 

muzealnictwa i bibliotekarstwa. 

Specjalistyczne     sesje      służyły     wymianie 

doświadczeń. Wykłady prowadzili eksperci  

z czołowych ośrodków akademickich, 

badawczych organizacji branżowych  

i instytucji naukowych.  Program 

merytorycznych wydarzeń bloku Ochrona 

zbiorów muzealnych, archiwalnych  

i bibliotecznych obejmował różne wykłady 

m.in. Praktyczne realizacje prac 

konserwatorskich w bibliotekach polskich. 

Można było również zapoznać się  

z najnowszym sprzętem oraz innymi 

osiągnięciami w dziedzinach, które dotyczyły  

tematyki targów. Prezentowane były m.in. 

urządzenia do digitalizacji zbiorów, 

zastosowanie QR kodów jako  elektronicznych 

przewodników czy też rozwiązania chroniące 

przed zniszczeniem zbiorów takie jak np.: 

maszyna do czyszczenia ksiąg, komora 

próżniowa, materiały  i sprzęt  do ochrony 

fotografii, książek i czasopism (opakowania 

bezkwasowe, regały, gabloty wystawiennicze). 

Z Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej  

uczestniczyli: Maria Miller-Jankowska, Piotr 

Wiącek, Sławomir Kamiński  

z Oddziału Informatyzacji oraz Teresa 

Gumołowska z Oddziału Zbiorów Specjalnych.

(TG) 

 

Konferencja Gospodarka Przestrzenna  

 

W dniach 8-9 października 2015 r.  

na Wydziale Geodezji i Kartografii odbyła się 

konferencja Gospodarka Przestrzenna  

w naukach technicznych zorganizowana  

przez Katedrę Gospodarki Przestrzennej  

i Nauki o Środowisku Przyrodniczym z okazji 

10 lat istnienia kierunku gospodarka 

przestrzenna. 

Historię powstania kierunku w Katedrze 

przedstawiła dziekan prof. Alina Maciejewska.  

Kierunek ten utworzono dzięki jej staraniom, 

przy współpracy Wydziału Architektury 

Politechniki Warszawskiej w 2005 roku. 

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele 

władz administracyjnych, ośrodków 

akademickich i studenckich kół naukowych. 

Wygłoszono 30 referatów, które pokazały 

różnorodność oferty dydaktycznej  

i problematyki badawczej związanej z tym 

kierunkiem.  Podczas konferencji dyskutowano  

o wzajemnych relacjach nauk technicznych, 

nauk przyrodniczych  i społecznymi  

w odniesieniu do gospodarowania 

przestrzenią. Podkreślano 
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interdyscyplinarność kierunku, oceniano 

szanse zatrudnienia absolwentów wynikające 

z nowych zadań stojących przed gospodarką 

przestrzenną. 

W konferencji uczestniczyła Jadwiga 

Siemiątkowska. 

(JSiem) 

 
Targi Książki w  Göteborgu 

 

Targi Książki w Göteborgu to największe 

wydarzenie tego typu  w  Europie Północnej. 

Odbywają się  one raz w roku we wrześniu,  

w największym w mieście centrum 

konferencyjnym i trwają  4 dni (dwa pierwsze 

są tylko dla osób z branży wydawniczej  

i edukacyjnej) .    

Budynek Targów 

 

W tym roku  targi odwiedziło ok.  94 000 osób, 

pojawiło się 869 wystawców, odbyło się 388 

seminariów, do udziału w spotkaniach 

zaproszono 780 uczestników z 31 krajów1.  

Podczas targów odbyły się liczne panele 

dyskusyjne, wykłady, spotkania z pisarzami, 

premiery książkowe, seminaria. Teren targów 

został podzielony na kilka „stref”:  książki 

edukacyjnej, literatury faktu, wydawców 

zagranicznych, wydawnictw lifestyle’owych, 

beletrystyki, książki dziecięcej, książki 
                                                           
1
 Oficjalna strona Targów Książki w Göteborgu 

http://www.bokmassan.se/en/the-book-fair/ [dostęp 
16.11.2015] 

kulinarnej, literatury science fiction i fantasy.  

Wydzielono również obszar  dla antykwariatu 

oraz multimediów.  Każda strefa miała swoją 

scenę na której przez cały  dzień odbywały się 

spotkania i prelekcje związane z jej tematyką.  

Widok ogólny na teren targów 

Przy każdym stoisku odbywały się również 

wykłady, spotkania z autorami, podpisywanie 

książek.  

Pierwsze Targi Książki w Göteborgu odbyły się 

w 1985 roku i zostały zorganizowane 

wyłącznie dla bibliotekarzy. W kolejnych 

latach grono odwiedzających poszerzyło się   

o wydawców, księgarzy, oraz miłośników 

książek.  Od samego początku na targi 

przybywają  laureaci Literackiej  

oraz Pokojowej Nagrody Nobla (byli tu m.in. 

Isaac B. Singer,  Günter Wilhelm Grass) 2.   

 

 

                                                           
2
 http://www.bokmassan.se/en/about-goteborg-book-

fair/history/ [dostęp 16.11.2015] 

 

http://www.bokmassan.se/en/the-book-fair/
http://www.bokmassan.se/en/about-goteborg-book-fair/history/
http://www.bokmassan.se/en/about-goteborg-book-fair/history/
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Stoisko Węgier 

 

Każdego roku na targach jedno państwo jest 

gościem specjalnym. Motywem przewodnim 

tegorocznych targów była literatura 

węgierska. Węgry reprezentowało  około  

20 pisarzy, historyków, polityków i tłumaczy 

węgierskich, którzy wypowiedzieli się  

na temat literatury węgierskiej, roli  

tłumaczeń, historii powstania języka 

węgierskiego i jego unikalnych cechach3.  

Stoisko poświęcone twórczości Astrid Lindgren 

                                                           
3
 Polska była gościem honorowym w 2003 r. w związku  

z obchodami Roku  Polskiego w Szwecji  organizowanego 

przez Instytut Adama Mickiewicza.  Na targach pojawili 

się m.in. Ryszard Kapuściński, Hanna Krall, Olga 

Tokarczuk, Adam Zagajewski.   

 

 

Tematyka tegorocznych  seminariów i spotkań 

skupiała się głównie wokół aktualnych 

wydarzeń na świecie,  dużo mówiono  

o brutalnej ekspansji tzw. Państwa 

Islamskiego, kwestii migracji. Przygotowano 

cykl  paneli na temat wolności słowa.   

W jednym z nich pt. Wolność - fakty czy fikcja 

wziął udział polski poeta Adam Zagajewski.  

Polski autor na jednym ze spotkań 

reprezentował również swoje wiersze. 

 

 

Adam Zagajewski   

podczas panelu Wolność - fakty czy fikcja 

 

 

 

 

 

 Fot. A. Petiuk (APet)
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Konferencja Polskiej Grupy PolALEPH  

 

Konferencja odbyła się 19 października 2015 r. 

w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy -

Bibliotece Głównej Województwa 

Mazowieckiego. Przewodnicząca Grupy 

PolALEPH podzieliła się z zebranymi tematyką 

referatów i prezentacji wygłoszonych  

na wrześniowej konferencji IGELU – 

International Group of Ex Libris Users.  

Przedstawiciel Ex Librisu zarysował stan 

obecny i przedstawił plany firmy Ex Libris:  

 - dbałość o dobre funkcjonowanie tzw. 

produktów tradycyjnych (Aleph, 

MetaLib i in.) 

 rozwój systemów następnej generacji: 

Alma, Primo, Rosetta, Leganto 

 rozwój i promocja systemów/usług 

Uniwersytet w chmurze 

 rozszerzanie oferty o nowe 

rozwiązania, np. CampusM.  

 

Prezes Aleph Polska, Maciej Dziubecki 

przedstawił nowe wdrożenia produktów  

w Polsce,  m.in.  Biblioteka WAT (Aleph + 

Primo), Lubelska Biblioteka Wirtualna (Primo 

w powiązaniu z systemem Patron),  

Politechnika Warszawska (Primo). 

Przedstawiciele firmy organizowali seminaria  

i spotkania lokalne dedykowane Almie. 

Prowadzone były prace nad tłumaczeniem 

Almy na język polski. W Bibliotece 

Uniwersytetu Warszawskiego we wrześniu 

rozpoczęły się testy systemu następnej 

generacji – Almy. 

Aleph Polska współpracuje z dostawcami IBUK 

Libra, NASBI (Naukowa Akademicka Sieciowa 

Biblioteka Internetowa), HAN, BazTech, 

Proquest.  

Poinformowano, że Ex Libris i ProQuest są  

w trakcie procesu scalania się. Firma Ex Libris 

będzie odtąd kontynuować swoje działania 

pod nazwą Ex Libris, a ProQuest company. 

Piotr Karwasiński (Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza) przedstawił narzędzia 

LIBSMART (Copy, Payment, Assistant), 

aplikacje współpracujące z różnymi systemami 

bibliotecznymi. Zaprezentowane zostało 

wdrożenie w Bibliotece WAT.  

Tomasz Sopyło (Biblioteka Publiczna  

m.st. Warszawy) przybliżył zastosowanie  

w bibliotekach Google Analytics - internetowe 

narzędzie do analizy statystyk serwisów 

WWW, udostępniane przez firmę Google. 

Omówił zalety i wady tego rozwiązania.  

Ostatnim zagadnieniem poruszanym  

na konferencji była sprawa możliwości 

zdobycia funduszy na zakup Almy i Primo  

dla bibliotek. 

Na zakończenie uczestnicy zostali zaproszeni 

do zwiedzania nowych pomieszczeń 

gospodarza spotkania - Biblioteki Publicznej 

m.st. Warszawy. Nowe czytelnie, więcej 

przestrzeni i łatwiejszy dostęp do księgozbioru 

to podstawowe cechy rozbudowanej 

Biblioteki. Nowa przestrzeń powstała  

m.in. dzięki zadaszeniu szkłem dziedzińców 

wewnętrznych. Zostały one połączone  

z czytelnią i z niemal stuletnim budynkiem.  

Na następnej stronie zdjęcia  nowych wnętrz. 
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Fot. E. Mroczek (EM) 

 

8. Konferencja w Pradze

 

21 października 2015 r. Weronika Kubrak 

uczestniczyła w odbywającej się w czeskiej 

Pradze 8th Conference on Grey  

Literature and Repositories.  

 
Celem tego międzynarodowego spotkania 

było podzielenie się wiedzą i doświadczeniami 

związanymi z ruchem Open Access,  

otwartymi licencjami Creative Commons   

a także tworzonych i rozwijanych  

na uczelniach wyższych repozytoriach 

instytucjonalnych.  

Jedno z prezentowanych wystąpień 

poświęcone było tworzonej na Politechnice 

Warszawskiej Bazie Wiedzy. Tematem 

prezentacji było przedstawienie Bazy  

jako idealnego narzędzia, służącego  

do prezentacji dorobku naukowego 

pracowników Politechniki Warszawskiej, 

systemu wspomagającego sprawozdawczość  

a także mechanizmowi wspierającemu 

promocję twórczości oraz różnego typu 

aktywności zawodowej pracowników 

Politechniki i jej studentów.  

(WK) 

 

XII Konferencja Geodezja Inżynieryjna  

W dniach 22-23 października 2015 r.  

na Wydziale Geodezji i Kartografii odbyła się 

XII Konferencja  Naukowo-Techniczna 

Aktualne Problemy w Geodezji Inżynieryjnej. 

Omawiane były zagadnienia: problemy  

w wyznaczaniu deformacji górotworu  

w rejonie filara ochronnego szybu, 

geodezyjnej obsługi budowy 

wielkogabarytowych konstrukcji morskich  

w nachylonych układach odniesienia, analiza 
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infrastruktury i geometrii torów 

tramwajowych w tunelu na podstawie danych 

z naziemnego skaningu laserowego, 

probabilistyczny model oceny stanu osnowy 

wysokościowej na obszarach 

zurbanizowanych, badanie wpływu kolimacji  

i inklinacji na dokładność pomiaru skanerem 

Z+F pionowości obiektu inżynierskiego, 

optymalizacja planu obserwacyjnego  

na podstawie charakterystyk stochastycznych 

sieci geodezyjnej, monitorowania konstrukcji 

znajdujących się pod obciążeniem statycznym  

i dynamicznym, teoretycznych aspektów 

geodezyjnych pomiarów inżynieryjnych, 

instrumentarium i technik pomiarowych oraz 

technik satelitarnych w pomiarach 

inżynieryjnych.  

Konferencja była miejscem wymiany wielu 

doświadczeń w badaniach naukowych. 

Ważnym aspektem było uczestnictwo młodych 

adeptów nauki i prezentowanie przez nich 

własnych badań. 

W konferencji uczestniczyła Jadwiga 

Siemiątkowska. 

(JSiem) 

19. Międzynarodowe Targi Książki 

W dniach 22-25 października 2015 roku odbyły 

się w Krakowie 19. Międzynarodowe Targi 

Książki. Gościem honorowym targów była 

Litwa.  

Podczas imprezy ofertę zaprezentowali 

wydawcy z 27 krajów. Odbyło się kilkaset 

spotkań z ponad 700 autorami. 

W targach uczestniczyła Teresa Kuśmierczyk  

z Oddziału Gromadzenia Zbiorów Biblioteki 

Głównej, która obejrzała prezentację Polskiej 

Izby Książki  Kierunki  i formy transformacji 

czytelnictwa w Polsce w 2015 r.  oraz wzięła 

udział w szkoleniu Biblioteki Narodowej  

Serwis e-ISBN - odpowiadamy na głosy 

wydawców.

(TK) 

 
VII Spotkanie Robocze Muzykalia

W dniach 26-27 października 2015 r.  

w  Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, 

odbyło się kolejne, VII Spotkanie Robocze 

Bibliotekarzy Katalogujących Muzykalia. 

Druki muzyczne, zgodnie z tym  

co przedstawiono na spotkaniu,  wymagają 

specjalistycznego wykształcenia nie tylko  

w zakresie muzykologii ale także starych 

druków, historii książki, znajomości łaciny  

i innych języków. Stwierdzono, że z powodu 

wysokiego stopnia trudności opisu istnieje 

zbyt mała liczba osób je katalogujących. 

Zastanawiano się co zrobić, aby dokumenty  

te katalogowało się łatwiej. Od 1 września 

2015 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej  katalog 

online jest dostępny poprzez oprogramowanie 

Chamo. W związku z tym omówiono 

prezentacje danych w aspekcie dokumentów 

muzycznych. Można się łączyć z takimi m.in. 

serwisami społecznościowymi jak Facebook, 

Twitter, Myspace. Jest dużo możliwości 

używania filtrów dla muzykalii.  

Zwrócono uwagę na fakt, że w przypadku 

zastosowania nowego międzynarodowego 

standardu katalogowania RDA katalogowanie 

stanie się trudniejsze. Podano liczne przykłady 

opracowania dokumentów muzycznych  
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o różnych typach: dokumentów zwartych, 

dokumentów audiowizualnych, dokumentów 

dźwiękowych oraz gatunkach: oper, baletów, 

koncertów, filmów muzycznych, spektakli 

teatralnych o charakterze muzycznym. 

Omówiono przyczyny błędów  

w opracowywaniu opisów np. brak  

znajomości przepisów, brak w bibliotece 

właściwego odtwarzacza do Blu-ray,  

o napędzie DVD, odpowiedniej ilości pamięci  

z powodu coraz większej pojemności 

nowoczesnych dysków optycznych. Każdy opis 

dokumentów muzycznych zajmuje dużo czasu, 

co powoduje dyskomfort ich opracowywania. 

Zaprezentowano również opis wielu dzieł  

na jednym rekordzie w zależności od stopnia 

szczegółowości opisu. Namawiano 

muzykologów do coraz szerszego używania 

opracowywania rzeczowego w ramach KABY, 

ponieważ tylko niewielka ich liczba bierze  

w tym czynny udział. Przedstawiono istniejące 

przepisy dotyczące muzykalii, filmów. Do prac 

nad nową terminologią w zakresie RDA została 

zaproszona Biblioteka Narodowa. Do każdej 

instrukcji ma zostać podłączony słownik 

terminologiczny ze słownictwem dotyczącym 

RDA.  

Na koniec uzgodniono, że w 2016 r.  

oraz w latach późniejszych powinno się wydać 

nowe instrukcje zawierające obowiązujące 

elementy RDA dla dokumentów: muzycznych, 

dźwiękowych, kartograficznych, 

ikonograficznych, książek. Powinny również 

odbyć się kolejne warsztaty dotyczące  

w/w typów dokumentów. Wszystkie 

wystąpienia ze spotkania mają zostać 

umieszczone na stronie NUKAT. 

(MK)

 

Frankfurt Book Fair 2015 

Targi książki we Frankfurcie nad Menem  

są corocznym wyjątkowym wydarzeniem  

w świecie książki.  Obecność na tych Targach 

jest zawsze wyróżnieniem dla wystawców  

i gości m.in. bibliotekarzy.  Jest to miejsce, 

gdzie prezentowane są nowości książkowe  

i spotykają przedstawiciele wszystkich profesji 

świata książki. 

 

Tu widać najnowsze trendy współczesnego 

rynku wydawniczego, antykwarycznego, 

meble i gadżety dedykowane książce.  

 

Targi we Frankfurcie nad Menem   

organizowane są z rozmachem. Tym razem 

obecnych było ponad 7000  wystawców  

z ponad stu krajów. Tegorocznym  Gościem 

Honorowym Targów była Indonezja.  

W pawilonie Gościa Honorowego 

zaprezentowano książki i dodatkowo 

przebogatą paletę przypraw pochodzących  

z tego odległego kraju. Pawilon Indonezji  

wyglądał i pachniał imponująco. 

 

 
Przykład  mebla dedykowanego książce 

 

A co było dla nas, bibliotekarzy?  Tematy, 

które dominowały, to nowości wydawnicze,  

w tym podręczniki w wersjach papierowej  
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i elektronicznej, open access, nauczanie 

języków na wszystkich poziomach. 

Wybrałyśmy kilka tytułów w nadziei  

na zorganizowanie w przyszłym roku wystawy 

książki adresowanej dla kierunków 

prowadzących nauczanie w języku  

angielskim. Książka elektroniczna w świecie 

wydawnictw akademickich zaczyna 

dominować, ale potrzeby czytelników, którzy 

preferują tradycyjną postać książki są również 

dostrzegane. 

 

Odwiedziłyśmy też nowy budynek  biblioteki 

Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt - 

Technische Universität Darmstadt.  

Biblioteka jest nowa, doskonale 

przystosowana do potrzeb studiującej,  

a pochodzącej z różnych stron świata 

młodzieży: bogate zbiory, obszerne i wygodne 

miejsca do nauki, wydzielone strefy  

do wypoczynku.  

 

Biblioteka Uniwersytecka dysponuje 

miejscami do cichej nauki, ma  dostęp do Wi-

Fi, dzięki czemu można komfortowo pracować 

z komputerem mobilnym w całym budynku.   

 

Fot. A. Kowalczyk (AK, APot) 

 

Konferencja UKD 

W dniach 29-30 października 2015 r.,  

w Lizbonie, odbyła się piąta międzynarodowa 

konferencja na temat UKD, pod tytułem: 

Classification & authority control: expanding 

resource discovery. 

Program zawierał dwadzieścia prezentacji  

i sześć plakatów. Dokładną tematykę 

wystąpień, sesję posterową i fotogalerię 

można zobaczyć na stronie: 
http://seminar.udcc.org/2015/posters.php 

Zagadnienia klasyfikacji wiedzy i kartotek 

haseł wzorcowych oraz różnego sposobu ich 

zastosowania towarzyszyły nam podczas 

wygłaszanych prezentacji i dyskusji podczas 

przerw. Małgorzata Wornbard i Agnieszka 

Maria Kowalczuk miały okazję zaprezentować 

plakat Wizualizacja zbiorów Biblioteki 

Głównej PW opisujący w jaki sposób można 

wykorzystać słowa kluczowe z kartoteki haseł 

wzorcowych i symbole UKD stosowane  

do opisu rzeczowego zbiorów BG PW. 

Zbiory biblioteki PW zostały zobrazowane  

wg. relacji pomiędzy dziedzinami z jakich 

pochodzą. Okazało się że jedne dziedziny 

wiedzy są bardziej powiązane z pewnymi 

dziedzinami nauki a z innymi mniej albo wcale. 

Wizualizacja zbiorów BG PW jest dostępna na 

stronie domowej  
http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/wizualizacja-zbiorow 

Kliknięciem online w daną dziedzinę można 

zobaczyć dziedziny z jakimi jest ona najsilniej 

powiązana. Plakat spotkał się z dużym 

zainteresowaniem. Otrzymaliśmy wiele 

komplementów. 

 

System UKD jest klarowny, użyteczny, 

kompatybilny, aktualny i komunikatywny. 

Zwłaszcza kiedy osoby katalogujące mają 

http://seminar.udcc.org/2015/posters.php
http://seminar.udcc.org/2015/posters.php
http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/wizualizacja-zbiorow
http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/wizualizacja-zbiorow
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dostęp online, do pełnego pliku wzorcowego 

UKD. Mottem konferencji mogą stać się słowa: 

Znajdź lepszy system wiedzy od UKD  

– a potem porzuć UKD.  

(AMK)

Konferencja CopyCamp 2015

Czwarta odsłona wydarzenia jakim jest 

CopyCamp odbyła się 4 listopada 2015 roku  

w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.  

Ta międzynarodowa konferencja sprzyjała 

podzieleniu się  wiedzą  i doświadczeniami 

wykładowców dotyczącymi prawa autorskiego 

z uczestnikami. 

Celem CopyCampu było umożliwienie podjęcia  

dialogu w neutralnej i przyjaznej przestrzeni  

zachęcającej do swobodnej wymiany myśli  

i idei. Na wykłady i rozmowy kuluarowe  

wybrano  Kinotekę Multiplex a warsztat 

poświęcony zarządzaniu prawem autorskim  

w XXI wieku odbył się w Colegium Civitas.  

Tematem wiodącym tegorocznej konferencji 

były społeczne aspekty prawa autorskiego.

(TG)

XXV Konferencja Informacji Przestrzennej 
 

W dniach 5-6 listopada 2015 r. odbyła się XXV 

Konferencja Polskiego Towarzystwa 

Informacji Przestrzennej na temat 

Zarządzanie danymi przestrzennymi 

ukierunkowane na  użytkownika.  

W trzech sesjach zajmowano się kolejno  

postępami  w rozwoju infrastruktur informacji 

przestrzennej na poziomie międzynarodowym 

i krajowym, współpracy samorządów  

w zakresie tworzenia, utrzymania  

i użytkowania infrastruktur  informacji 

przestrzennej oraz kierunkami rozwoju 

szkolnictwa wyższego i średniego  

i upowszechnianiem wiedzy w dziedzinie  

geoinformacji w Polsce. 

Coraz więcej ośrodków uczelnianych 

wprowadziło nowe kierunki studiów: 

geoinformatykę lub geoinformację. 

Geoinformatyka to kierunek studiów, którego 

celem jest kształcenie specjalistów 

zajmujących się zastosowaniem narzędzi 

informatycznych w naukach o Ziemi. 

Powstanie kierunku wynika z analizy rynku 

pracy i zapotrzebowania na specjalistów 

łączących wiedzę informatyczną z wiedzą 

geodezyjno-kartograficzną. 

Podczas konferencji omawiano metodologię 

kształcenia na kierunku geoinformatyka  

w różnych ośrodkach uczelnianych. Zwrócono 

uwagę na  interdyscyplinarność kierunku, 

który obejmuje takie zagadnienia  

jak informatyka, geografia, meteorologia, 

klimatologia, matematyka.   Kierunek ten 

utworzony został z potrzeby dopasowania 

wykształcenia do potrzeb rynku pracy.  

W konferencji uczestniczyła Jadwiga 

Siemiątkowska z Sekcji Kolekcji 

Dziedzinowych. 

(JSiem)
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Warsztaty naukowe w Pradze 
 
 

IATUL Workshop on Information Literacy in 

Prague. W dniach 23-24 listopada 2015 r. 

miały miejsce warsztaty naukowe w ramach 

spotkań grupy specjalnej IATUL, których 

tematem było: Information Literacy and 

beyond for E-Research Support (Edukacja 

informacyjna, kompetencje informacyjne i nie 

tylko wspierające procesy: badawczy, 

nauczania i uczenia się). Celem spotkania była 

wymiana doświadczeń oraz wiedzy 

bibliotekarzy i naukowców zaangażowanych 

we współpracę z bibliotekami a także 

omówienie aktualnych problemów, ostatnich 

wydarzeń, wyzwań, teorii i dobrych praktyk. 

Główne tematy będące przedmiotem 

wystąpień i dyskusji: 

 Kompetencje i umiejętności wspierające 

proces badawczy (zarządzanie danymi, 

wsparcie publikacji, wsparcie 

finansowe). 

 Wspieranie rozwoju zawodowego 

bibliotekarzy (szkolenia zaawansowane, 

wewnętrzny program szkoleń, 

planowanie stanowisk, itd.). 

 Strategie i metody badań wspierające 

proces nauczania i proces badawczy 

(sesje warsztatów interaktywnych, 

konsultacje, wspólne projekty, e-

learning). 

 Sieci wsparcia (okrągłe stoły z 

przedstawicielami zaangażowanych 

jednostek, współpraca  

z przedstawicielami wydziałów i 

administracją uczelni).  

 Promowanie i ocena usług 

bibliotecznych dla naukowców 

(badania dotyczące ich wymagań, 

ocena istniejących usług 

bibliotecznych, działalność 

marketingowa). 

Obrady trwały dwa dni. Dzień pierwszy 

skupiony był na ogólnych wystąpieniach 

wskazujących potencjał bibliotek 

akademickich, zmierzających w kierunku 

wspierania nie tylko procesu badawczego ale 

także procesu uczenia się i nauczania w 

uczelniach, wydziałach, instytutach 

badawczych. W drugim dniu obrad, w sesji 

porannej można było wysłuchać prezentacji 

przygotowanych w aspektach praktycznych. 

Po południu uczestnicy mieli możliwość 

wyboru grupy dyskusyjnej spośród 

zaproponowanych czterech grup 

tematycznych: (requirements for e-research 

suport infrastructure, competences and skills 

for e-research suport, mutual suport and 

collaboration, promotion and evaluating 

library services for researchers).  

 

Bibliotekę Główną reprezentowały Anna 

Tonakiewicz-Kołosowska, Iwona Socik  

i Monika Gajewska, które przygotowały 

wystąpienie na temat Information 

Competences in Science and Engineering to 

Support the E-Research and Learning Process 

at the Warsaw University of Technology 

 

Wszystkie prezentacje dostępne są na stronie 

Seminarium pod adresem: 

 
http://iatul-workshop2015.civ.cvut.cz/program.php

 
(ATK) 
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Seminarium  „Para zbliża odległości” 
 

Kolej Warszawsko-Wiedeńska, jak na owe 

czasy  słynąca z nowoczesności, uruchomiła  

w 1845 roku pierwszy odcinek trasy.  

W 170 lat później w obchody tego wydarzenia 

włączyła się Biblioteka Główna Politechniki 

Warszawskiej. Z tej okazji m.in. zorganizowała, 

w Dniu Kolejarza 25 listopada 2015 roku, 

seminarium Para zbliża odległości,  

które towarzyszyło wystawie o tym samym 

tytule. Odbyło się ono w Gmachu  

Głównym Politechniki Warszawskiej.  

 

Na ten dzień przygotowano wykłady  

oraz promocję książki Zbigniewa Tucholskiego 

Profesor Antoni Xiężopolski. Twórca polskiej 

szkoły lokomotyw wydanej przez Bibliotekę 

Główną Politechniki Warszawskiej.  

Książkę można było nabyć  również  tego dnia 

na specjalnie zorganizowanym stoisku Oficyny  

Wydawniczej Politechniki Warszawskiej. 

Wykłady zainaugurował Prorektor  

ds. Studenckich prof. dr hab. inż. Władysław 

Wieczorek. Całe wydarzenie moderowała 

Dyrektor Biblioteki Głównej Jolanta Stępniak.  

Wykładowcami  byli  specjaliści w dziedzinie 

kolei (Balicka Maria „Na plancie i na stacji”- 

słowo o kolejarzu Władysławie Stanisławie 

Reymoncie, „Nie tylko chłopi”- kolej  

w twórczości Władysława Stanisława 

Reymonta;  Aleksander Drzewiecki 

„Aleksander Wasiutyński – twórca koncepcji 

przebudowy  Warszawskiego Węzła 

Kolejowego”; Marek Moczulski „Pionier 

kolejnictwa polskiego”- o inżynierze 

Stanisławie Wysockim niezbędne minimum, 

”Inżynier Wysocki w Warszawie”; Andrzej 

Paszke „Para zbliża odległości”- z autorem 

wystawy od planszy do planszy, „Wiedenka 

rusza”- refleksja jubileuszowa; Zbigniew 

Tucholski „Parowozy profesora 

Xiężopolskiego”.  

Nad sprawnym przygotowaniem   

oraz przebiegiem seminarium czuwała Teresa 

Gumołowska  z  Oddziału  Zbiorów Specjalnych 

z  zespołem: Grażyna Komorowska (Oddział 

Informacji Naukowej), Piotr Gołębiewski 

(Administracja), Sławomir Syrek  (Oddział 

Informatyzacji). Więcej informacji  na  blogu  

BG PW (O jubileuszu Wiedenki raz jeszcze ).

(TG) 

 

Konferencja Online Educa Berlin 

W dniach 2-5 grudnia 2015 r. odbyła się  

21. edycja konferencji Online Educa Berlin 

(OEB). Do Berlina przyjechało ponad 2200 

uczestników z 90 krajów świata.  

 

Główną tematyką konferencji  

były zagadnienia dotyczące e-learningu  

oraz nowych technologii w nauczaniu. 

Prelegenci z całego świata dzielili się swoim 

doświadczeniem, poruszając m.in. kwestie 

związane z kursami MOOC (tj. Massive Open 
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Online Courses) oraz nowoczesnym 

komunikowaniem się nauczycieli z uczniami  

za pomocą mediów społecznościowych. 

W przeddzień konferencji odbyły się liczne 

warsztaty m.in. Knowledge Exchange  

on Technology for Education.  

Całemu wydarzeniu towarzyszyła część 

wystawowa z ok. 100 wystawcami.  

 

Na konferencji Bibliotekę Główną Politechniki 

Warszawskiej reprezentowały Monika 

Gajewska i Ewelina Krześniak. 

(EWK)  

 

Spotkanie NUKAT 

9 grudnia 2015 r. w Bibliotece 

Uniwersyteckiej w Warszawie odbyło się 

doroczne spotkanie bibliotekarzy 

systemowych i informatyków NUKAT.  

Obejmowało ono m. in. takie zagadnienia jak: 

format RDA w NUKAT: plan wprowadzania 

zmian, rekord analityczny w katalogu NUKAT, 

perspektywy rozwoju jhp KABA, rekord 

uniwersalny – podsumowanie i wnioski, 

realizacja projektu „mała autostrada”  

oraz plany na najbliższe lata (2016-2017). 

Znalazł się również czas na dyskusję  

o bieżących problemach i rozmowy  

o przyszłości katalogu centralnego.  

W spotkaniu udział wzięła Małgorzata 

Wornbard. 

(MW)  

 

 

Metody prezentacji danych 

W dniu 16 grudnia 2015 r. odbyło się 

seminarium Profesjonalne metody 

prezentowania danych. Wizualizacja danych 

zorganizowane przez Centrum Promocji 

Informatyki. 

 

 Podczas spotkania prezentowane były 

ciekawe tematy dotyczące m.in. percepcji 

obrazów, sposobów skutecznej wizualizacji 

danych, szerokich możliwości przekazywania 

informacji w postaci graficznej oraz zakłóceń  

i zniekształceń, które mogą pojawić się  

przy tych sposobach komunikacji.  

Omówiono zastosowanie przydatnych 

narzędzi typu oprogramowanie Tableau  

czy też narzędzi Google, które są 

wykorzystywane do analizy i wizualizacji 

danych. Interesującym zagadnieniem było 

tworzenie dashboardów czyli specyficznych 

raportów, w których najważniejsze informacje 

i wskaźniki dotyczące omawianego 

zagadnienia przedstawione są w formie 

wizualnej.  

 

W seminarium uczestniczyły Elżbieta Mroczek 

oraz Edyta Strzelczyk. 

 (ES) 


