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Inauguracja roku 
akademickiego 

 
 

a inaugurację wydziałów zaprosili dyrekcję Panowie 
Dziekani Wydziałów: 

1. Inżynierii Lądowej 
2. Inżynierii Materiałowej 
3. Inżynierii Środowiska 
4. Mechatroniki 
Dyrektor Elżbieta Dudzińska wzięła udział 

w inauguracjach trzech wydziałów, przepraszając tą 
drogą, że nie miała możliwości uczestniczenia 
w inauguracji czwartego wydziału. Wszystkim Panom 
Dziekanom wyrażam serdeczne podziękowanie, a Panu 
Dziekanowi Inżynierii Materiałowej prof. dr hab. 
Krzysztofowi J.Kurzydłowskiemu i Pani mgr Halinie 
Lisickiej, kierowniczce Biblioteki Wydziałowej, 
specjalne gratulacje w związku z oddaniem do użytku 
nowych pomieszczeń bibliotecznych.  

(E.D.) 

Zebranie pracowników 
Biblioteki Głównej 

 dniu 29.09.2000r dyrekcja Biblioteki Głównej 
zaprosiła pracowników na spotkanie przed 
rozpoczęciem nowego roku akademickiego. 

Omówiono następujące sprawy: 
I. Stan przygotowania do obsługi użytkowników 
w nowym roku akademickim 
- Praca w zakresie komputeryzacji w celu 

usprawnienia usług biblioteki Głównej i filii 
(wprowadzenie do Internetu katalogu czasopism 
Biblioteki Głównej, katalogu książek Filii przy ul. 
Narbutta, katalogu  książek i czasopism Filii 
biblioteki Wydziału Chemicznego, oraz katalogu 
książek Biblioteki Wydziału Inżynierii 
Materiałowej). 

- Usprawnienia organizacyjne w Wypożyczalni 
Studenckiej  

- Problemy: zbyt mała liczba licencji dla 
użytkowników 

- Zalecenia: współpraca i wzajemna pomoc w okresie 
natężenia ruchu przy udostępnianiu zbiorów, 
zwłaszcza w Wypożyczalni Studenckiej. 

- Szczegółowe zapoznanie się z działaniem systemu 
Aleph. 

- Przypomnienie zasad udostępniania, zawartych 
w Regulaminie. 

II. Stan lokalowy i warunki pracy. cd. inwestycji, 
kontynuowany remont magazynów podstawowych. 
Wnioski: w dalszym ciągu brak możliwości docelowego 
ustawienia zbiorów i usprawnienia realizacji zamówień z 
magazynów. Utrudnienia w dostępie  do części starszych 
roczników czasopism. 
Problemy z wadliwym działaniem systemu wentylacyjno- 
klimatyzacyjnego. 
II Działania w kierunku poprawy warunków bhp 
(Zarządzenie nr 18 Rektora Politechniki 
Warszawskiej z dn. 29.06.2000) 
Powołanie komisji ds. bhp w składzie: 
− Irena Żukowska - społeczny inspektor pracy 
− Jan Zalewski – pracownik ds. bhp 
− Teresa Golińska – przedstawiciel Koła NSZZZ 

Solidarność 
− Małgorzata Wornbard – przedstawiciel ROZNP 
Przewodniczącą z urzędu została dyrektor Elżbieta 
Dudzińska 
III..Szkolenie studentów I roku 

Organizację zajęć z przysposobienia bibliotecznego 
powierzono Pani Alicji Dąbrowskiej (tel. 7401) 

Przygotowanie nowego programu pod kierunkiem z-
cy dyrektora Grzegorz Płoszajskiego powierzono: Alicji 
Dąbrowskiej, Grażynie Kiwale, Elżbiecie Mroczek, 
Annie Tonakiewicz i Agacie Wietecha. 
IV. Sytuacja Finansowa  

W związku z ograniczonym budżetem 
i niewystarczającą dotacją na import czasopism oraz 
bardzo znacznymi kosztami eksploatacji Biblioteka 
Główna znajduje się w bardzo trudnej sytuacji 
finansowej. Szczegóły, dotyczące dyscypliny finansowej 
zostały podane w poprzednim numerze Informatora 
Bibliotecznego.  

Dyrekcja zmuszona jest zastosować dalsze 
ograniczenia zakupów książek. Istnieje obawa zaistnienia 
sytuacji, zmuszającej dyrekcję do całkowitego 

N

W



 2 Informacje Biblioteki Głównej 
 

 
 

wstrzymania zakupów, stale drożejących książek 
zagranicznych. 

Dyrekcja prosi o dokładanie starań w celu 
utrzymania dyscypliny finansowej a jednocześnie 
umożliwienia użytkownikom dostępu do niezbędnych 
książek, czasopism i innych źródeł informacji. 

Dyrekcja ze swej strony prowadzi  nieustanne 
starania o wsparcie finansowe działalności bibliotecznej. 
V. Polityka Kadrowa  

Trudności finansowe rzutują na politykę kadrową, 
m.in. znikomą liczbę awansów,  nie obsadzenie 
stanowiska z-cy dyrektora. 

(E.D.) 

Prezydium  
Rady Bibliotecznej 

 dniu 04.10.2000r. odbyło się posiedzenie 
Prezydium Rady Bibliotecznej. 
W posiedzeniu uczestniczyli: 

− Prof. Andrzej Makowski 
− Prof. Andrzej Biń 
− Mgr Elżbieta Dudzińska 
− Mgr Krystyna Sosnowska 
− Teresa Sawicka 
Dyrektor Biblioteki mgr Elżbieta Dudzińska zreferowała 
wniosek dyrektora Szkoły Businessu o awansowanie mgr 
Bożeny Soleckiej – kierownika biblioteki – na stanowisko 
kustosza. Prezydium zaopiniowało wniosek pozytywnie. 

Dyrektor Biblioteki Głównej poinformowała 
Prezydium o nie przyznaniu, z powodu braku środków 
finansowych, rektorskiej nagrody zespołowej 
pracownikom biblioteki, o którą wystąpiło z poparciem 
Prezydium Rady Bibliotecznej w lutym br.. 

JM Rektor przyznał nagrodę indywidualną 
dyrektorowi Biblioteki Głównej mgr Elżbiecie 
Dudzińskiej, o którą wystąpiła i poparła Rada 
Biblioteczna. 

Następnie dyrektor mgr Elżbieta Dudzińska 
omówiła sytuację finansową Biblioteki Głównej. Środki 
finansowe jakimi dysponuje w chwili obecnej Biblioteka 
Główna stawiają Dyrekcję przed trudnym wyborem. 
Jeżeli Biblioteka Główna będzie zmuszona z własnych 
środków budżetowych dokonać przedpłaty na 
prenumeratę czasopism zagranicznych w kwocie 
1.001.58zł, istnieje uzasadniona obawa, że zabraknie 
środków na zakup książek. 

Biblioteka Główna do czerwca b.r. przekroczyła 
budżet półroczny o 12% i należy się spodziewać, że do 
końca roku ten procent wzrośnie. W roku 2001 sytuacja 
finansowa Biblioteki Głównej może być jeszcze 
trudniejsza, a to oznacza kolejne ograniczanie 

prenumeraty i zakupu książek zagranicznych dla 
pracowników naukowych. 

W opinii Prezydium Biblioteka Główna największej 
uczelni technicznej w Polsce nie powinna pozostać bez 
środków na zakup książek i czasopism, ponieważ to 
właśnie od kontaktu z najnowszymi osiągnięciami nauki 
prezentowanymi w literaturze światowej zależy rozwój 
nauki polskiej. 

Niezwykle trudna sytuacja finansowa Biblioteki 
Głównej została przedstawiona na piśmie przez dyrektora 
Biblioteki Głównej i Prezydium Rady Bibliotecznej. 

(T.S.) 

Decyzja Dyrektora 
Biblioteki Głównej 
z dnia 25.10.2000 

 związku z utrzymującym  się deficytem 
finansowym dyrekcja Biblioteki Głównej zawiesza 
zakupy książek naukowych do odwołania oraz 

ogranicza zakupy książek do dydaktyki dla Biblioteki 
Głównej do 2 egz. (1 egz. w czytelni, drugi przeznaczony 
do wypożyczeń krótkoterminowych), dla filii i bibliotek 
domów studenckich  – do 1. egz. 

Jednocześnie zarządza ograniczenie wszelkich 
innych wydatków do niezbędnego minimum. 

(E.D.) 

Do bibliotekarzy  
bibliotek systemu  

biblioteczno-informacyjnego 
Politechniki Warszawskiej 

 związku z bardzo trudną sytuacją finansową, 
o której pisałam już w numerze 5 Informatora 
Bibliotecznego Biblioteki Głównej, proszę o 

dołożenie starań aby współpracując z poszczególnymi 
agendami Biblioteki Głównej, zapewnić studentom i 
pracownikom Uczelni, mimo problemów finansowych, 
dostęp do zbiorów i informacji krajowej i zagranicznej. 

Proszę o współdziałanie w zakresie zakupów, 
zwłaszcza podręczników dla studentów, których liczba 
jako użytkowników zwiększa się z roku na rok. 
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Proszę również o rozważenie uprawnień do 
wypożyczeń dla studentów spoza macierzystych 
wydziałów. 

(E.D.) 

Posiedzenie Komisji 
nia 19.09.2000 r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. 
Przeglądu Warunków Pracy w Bibliotece Głównej 
Politechniki Warszawskiej w którym udział wzięli: 

Dyrektor Biblioteki Głównej mgr Elżbieta Dudzińska – 
przewodniczący 
- mgr inż. Irena Żukowska – wiceprzewodniczący 
- mgr. Jan Zaleski – pełnomocnik dyrektora ds. 

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i 
nauki 

- Teraesa Golińska – przedstawiciel Koła NSZZ 
„Solidarność” Biblioteki Głównej 

- mgr Małgorzata Wornbard – przedstawiciel Rady 
oddziałowej ZNP Biblioteki Głównej 
Do zadań Komisji należy gruntowny przegląd 

warunków pracy w Bibliotece Głównej Biblioteki 
Warszawskiej w celu przedłożenia Rektorowi 
szczegółowego raportu w tej sprawie. W związku z tym 
omówiono plan pracy Komisji. Ustalono również, iż w 
razie potrzeby będą zapraszani do udziału w pracach 
Komisji specjaliści z zakresu określonej problematyki. 
Następnie zebrani zapoznali się z Zarządzeniem nr 18 
Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 29 czerwca 
2000 r. w sprawie zasad powoływania w jednostkach 
organizacyjnych PW pełnomocników ds. bezpieczeństwa 
i higieny pracy i nauki oraz ich zadań. Pełnomocnikiem 
ds. BHP i nauki w Bibliotece Głównej został mgr Jan 
Zaleski. 

(M.W.) 

11 ICAU Meeting 
 dniach 18-20 września 2000 r. w Berlinie odbyło 
się spotkanie International Consortium of ALEPH 
Users – 11 Annual ICAU Meeting. Spotkanie 

zorganizowała Biblioteka Universytetu Humboldta we 
współpracy z Komitetem Wykonawczym ICAU. 

ICAU - International Consortium of ALEPH Users 
(http://sab.unisi.it/icau/) zrzesza 164 członków z 30 
krajów: 
− kraje z Europy Środkowo-Wschodniej: Czechy, 

Polska, Słowacja, Bułgaria, Węgry, Łotwa, Ukraina; 
− pozostałe kraje europejskie: Austria, Belgia, 

Holandia, Dania, Francja, Wielka Brytania, Niemcy, 
Szwajcaria, Grecja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, 

Liechtenstein, Norwegia, Szwecja, Portugalia, 
Hiszpania; 

− Ameryka: Brazylia, Meksyk, Stany Zjednoczone, 
Kanada; 

− inne kraje: Izrael, Afryka Południowa. 
Polscy członkowie ICAU to:  
− Biblioteka Główna Politechniki Białostockiej, 
− Centralny Instytut Ochrony Pracy, 
− Biblioteka Główna Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie, 
− Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, 
− Biblioteka Sejmowa. 
Członkami ICAU są instytucje, w większości biblioteki, 
które pracują w ALEPHie, dlatego konsorcjum 
reprezentuje użytkowników tego systemu w rozmowach 
z jego producentem. ICAU stanowi grupę nacisku, która 
sugeruje wprowadzanie zmian i poprawek zgłoszonych 
przez użytkowników ALEPHa, a następnie monitoruje 
skuteczność ich wdrażania. Postuluje także wprowadzenie 
nowych funkcji, których wprowadzenia oczekuje 
większość członków grupy. Efektem działalności 
organizacji jest rozwój systemu zgodny z potrzebami jego 
użytkowników.  

Nad postulatami i problemami dotyczącymi 
poszczególnych modułów systemu pracuje zespół, który 
podzielony jest na następujące grupy robocze:  
− Gromadzenie, 
− Czasopisma, 
− Wypożyczalnia - z czytelnią, funkcjami 

finansowymi, informacją dla użytkownika w WWW 
oraz funkcjami OPAC w kliencie GUI, 

− Katalogowanie – z modułem egzemplarzy i 
kartotekami haseł wzorcowych, 

− Wypożyczalnia międzybiblioteczna z obsługą przez 
WWW, 

− OPAC – wyszukiwanie przez WWW oraz w 
kliencie GUI (z formatem USMARC), 

− Administracja systemem (SQL, tablice), 
− Z39.50. 

Przed tegorocznym spotkaniem grupy 
przedstawiono 10 postulatów spośród kilkudziesięciu, 
które zostały wybrane do realizacji przez członków 
Komitetu Wykonawczego ICAU (pełna lista - zob.: 
http://sab.unisi.it/icau/suggestions2000/top10_2000_resul
ts.htm) 
− Oddzielne wyświetlanie, formularze i limity dla 

zamówień i rezerwacji, które w ALEPHie są 
różnymi pojęciami (10 głosów). 

− Kod wyboru języka interfejsu w głównym oknie 
dialogowym w WWW (8 głosów). 

− Przebudowa WRD, ACC, IND – wzbogacenie 
o bardziej szczegółowe funkcje administratorskie 
(8 głosów). 
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− Szybkie wypożyczenia – rozszerzenie możliwości 
definiujących (7 głosów). 

− Sprawdzanie formalne URL w polu 856 w formacie 
USMARC dla opisów rozszerzonych o adresy 
internetowe w module katalogowania (7 głosów). 

− Wyświetlenie godzin i minut w zestawieniu 
zamówień w wypożyczalni i na rewersach 
(6 głosów). 

− Interfejs WWW – usprawnienie dostępu, interfejs 
bez “ramek” (5 głosów). 

− Przedłużenie okresu rezerwacji na książki w 
wolnym dostępie w okresach, kiedy biblioteka jest 
zamknięta (5 głosów). 

− Wypożyczalnia międzybiblioteczna – rozszerzenie 
możliwości definiowania i tworzenia zawartości 
pola numer zamówienia (4 głosy). 

− Interfejs WWW – wyświetlanie danych 
bibliograficznych - funkcjonalne usprawnienie 
formatowania (4 głosy). 
Postulaty te zostały przedstawione Exlibrisowi do 

realizacji, a powstałe usprawnienia będą dostępne 
w kolejnych wersjach ALEPHa (505.15.5 i następnych). 

Na spotkaniu w Berlinie oprócz wymienionych 
postulatów, skierowanych do Exlibrisu, przedstawiono 
także stan realizacji poprzednich zaleceń ICAU, 
działalność grupy w ciągu poprzedniego roku oraz 
zaprezentowano kilka spośród kilkunastu grup 
narodowych działających w ramach ICAU. 

Oprócz wystąpień sprawozdawczych odbyło się 
szereg seminariów, dotyczących m.in.: 
− nowych funkcji wprowadzanych lub planowanych 

do wdrożenia do systemu przez Exlibris, 
− projektowania stron WWW. Usprawnień dla 

czytelników w korzystaniu z katalogu 
alephowskiego. Nowych rozwiązań na bazie 
oprogramowania i baz w ALEPHie, 

− konwersji danych z baz katalogowych na różne 
formaty bibliograficzne, 

− oprogramowania dla wielu bibliotek, tworzącego 
wspólny wirtualny katalog oraz protokołu Z39.50, 

− korzystania przez niewidomych i słabowidzących z 
baz katalogowych, w tym ALEPHa. 
Wybrano także nowych przedstawicieli do władz 

ICAU oraz miejsce następnego spotkania. 
Szczegółowy program spotkania znajduje się pod 

adresem: 
http://sab.unisi.it/meeting2000_Berlin/agenda.html  

Z ramienia Biblioteki Głównej w spotkaniu 
uczestniczyli: mgr Elżbieta Mroczek, dr Grzegorz 
Płoszajski, mgr Agata Wietecha. 

(agaw) 

Spotkanie w sprawie 

inwentarza komputerowego 
 dniu 26.09.br odbyło się spotkanie z Panią 
Kwestor mgr Jadwigą Bajkowską, dyrekcją i 
bibliotekarzami na temat wprowadzenia w 

Bibliotece Głównej  inwentarza komputerowego książek. 
W wyniku dyskusji ustalono wprowadzenie inwentarz w 
Bibliotece Głównej od 1.01.2001 roku, w perspektywie w 
filiach w późniejszym terminie. 

(E.D.) 

Standaryzacja kosztów 
w bibliotekach naukowych 

 dniu 20-22.09. br Politechnika Lubelska 
zorganizowała konferencję na bardzo aktualny 
temat kosztów w bibliotekach naukowych. Do 

najciekawszych referatów należały:  
Ryszarda Bani – Jak kosztuje biblioteka, czyli „jak 
wymierzyć dochody, wymierzyć potrzeby i ocenić je, 
jedne z drugimi pokombinować” 
Artura Jazdona – O kategoryzacji bibliotek czyli czy 
warto porównywać Biblioteki, a jeśli tak to jak, po co, dla 
kogo i kto miałby to robić 
Haliny Ganińskiej – Elementy kosztów działalności 
Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej: próba 
analizy za lata 1994-1999 
Lidii  Derfert-Wolf, Jolanty Goc, Marka Górskiego, 
Jolanty Sobielgi – Analiza funkcjonowania biblioteki z 
uwzględnieniem wybranych wskaźników efektywności 
(aspekty finansowe). 

Materiały są do wglądu u dyrektor Elżbiety 
Dudzińskiej, która brała udział w konferencji. 

(E.D.) 

Wizyta ze Szczecina 
28 i 29 września gościliśmy bibliotekarzy systemowych 
z Politechniki Szczecińskiej. Ich celem było zapoznanie 
się z działalnością naszej biblioteki oraz przeprowadzenie 
szczegółowych obserwacji dotyczących procesów 
i transakcji w systemie ALEPH w Oddziale 
Udostępniania, którego pracownicy przekazali informacje 
dotyczące bieżącej pracy. 

Biblioteka Główna Politechniki Szczecińskiej 
udostępniła już swój katalog w systemie ALEPH, jednak 
rezerwowanie książek możliwe jest tylko z równolegle 
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pracującego systemu SOWA. Wypożyczanie i zwroty 
dotychczas także rejestrowano w systemie równoległym. 

Doświadczeniami dotyczącymi procesu wdrażania 
ALEPHa oraz relacjami z przebiegu bieżacych prac 
w systemie podzielili się pracownicy Ośrodka 
Informatyzacji.  

(agaw) 

Wizyta z Pragi 
 dniu 19.10.br. zwiedzały Bibliotekę Główną 
bibliotekarki z Národní Knihovnej Ceské 
Republiky z Pragi. Były one gośćmi Biblioteki 

Narodowej i w programie ich pobytu w Warszawie były 
biblioteki alephowskie. 

Goście zwiedzili bibliotekę i zapoznali się z jej 
bieżącą działalnością oraz z funkcjonowaniem 
i perspektywami rozwoju ALEPHa w Bibliotece 
Głównej.  

(agaw) 

Wizyta w  
Szkole Businessu 

 dniu 24.10.br. w wyniku współpracy z dyrekcją 
Szkoły Businessu grupa pracowników naszej 
biblioteki miała okazję zapoznać się z warunkami 

studiów, programem nauczania, zwiedzić nowoczesne 
sale wykładowe oraz bibliotekę. P. mgr Bożena Solecka –
kierownik biblioteki – zapoznała nas z zasadami pracy 
biblioteki, zakresem gromadzonych zbiorów oraz 
warsztatem informacyjnym tworzonym w bibliotece dla 
jej użytkowników.  

Po rozmowach dyr. E.Dudzińskiej z dyrektorem 
Szkoły Businessu dr Zbigniewem Turowskim ustalono 
zasady dalszej współpracy zwłaszcza w zakresie 
informatyzacji i informacji naukowej. 

(grkiw)  

Spotkanie z p. Nickiem 
Turnerem 

29 października br. odbyło się spotkanie przedstawiciela 
firmy Engineering Information Inc. pana Nicka Turnera 
z Dyrekcją Biblioteki Głównej Politechniki 
Warszawskiej. Spotkanie miało charakter prezentacji, 
podczas której Nick Turner przedstawił ofertę usług 

związaną z dostępem do bazy sieciowej 
„Engineeringvillage2”.  

Ta ogólnoinżynieryjna, bibliograficzno-abstarktowa 
baza zawiera 5 milionów abstraktów z kilku tysięcy 
tytułów technicznych czasopism naukowych. Jej zasięg 
chronologiczny obejmuje dane od roku 1970 do chwili 
obecnej z tygodniową aktualizacją. Baza ma także 
aktywne połączenia do pełnotekstowych patentów 
amerykańskich (w najbliższym czasie planowane jest 
włączenie do bazy patentów europejskich). Baza 
wyposażona jest w bardzo prosty interfejs, co jest istotne 
przy udostępnianiu sieciowym.  

W zakres tematyczny „Engineeringvillage2” 
wchodzi baza Compendx, którą Biblioteka Główna 
prenumeruje na dyskach optycznych.  

Firma umożliwiła użytkownikom Politechniki 
Warszawskiej czasowy dostęp do bazy pod adresem : 
http://www.ei.org/engineeringvillage2/trial.html
username: sept1 
password: sept1 
W spotkaniu uczestniczyła także kierowniczka Ośrodka 
Informacji Naukowej Anna Tonakiewicz. 

(A.T.) 

Nagrody 
godnie z decyzją Władz Uczelni dyrekcja, 
w porozumieniu z kierownictwem  oddziałów 
dokonała podziału 1% funduszu nagród dla 

pracowników nie będących nauczycielami akademickimi. 
Lista osób proponowanych przez dyrekcję do 

nagrody została przedstawiona przedstawicielom 
organizacji związkowych i wywieszona na tablicy 
w Gmachu Głównym (przy księgowości). 

Dyrekcja dziękuje wszystkim pracownikom za 
rzetelną i ofiarną pracę. 

(E.D.) 

Odznaczenia 
 satysfakcją informuję, że wniosek Dyrekcji 
o odznaczenia pracowników Biblioteki Głównej 
został uwzględniony w odniesieniu do następujących 

osób, które otrzymały: 
- Teresa Golińska - Srebrny Krzyż Zasługi 
- mgr Janina Kurowska-Metera - Srebrny Krzyż 

Zasługi 
- mgr Agata Wietecha - Brązowy Krzyż Zasługi 
- mgr Małgorzata Wornbard - Brązowy Krzyż Zasługi 

Z przykrością informuję, że wniosek dyrekcji 
z poparciem Rady Bibliotecznej został uwzględniony nie 
w pełni. 

W

W Z

Z

http://www.ei.org/engineeringvillage2/trial.html
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Wręczenie odznaczeń nastąpi 13.11.2000 o godz. 16 
w Sali Senatu w Gmachu Głównym. 

(E.D.) 

P. Grażyna Lipińska 
odczas uroczystych obchodów Święta Zmarłych 
dn. 30.10. o godz. 12.40 odbędzie się złożenie 
kwiatów pod tablicą ku czci Śp. mgr inż. Grażyny 

Lipińskiej, znajdującą się w Czytelni Ogólnej Biblioteki 
Głównej na IV poziomie w nowych pomieszczeniach 
biblioteki (IIIp. Gmachu Głównego). 

Zapraszamy wszystkich do włączenia się w obchody 
Święta Zmarłych, o których informacja została podana 
przez Biuro Rektora w formie ogłoszeń. 

Święto Zmarłych 
 związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych 
podajemy listę zmarłych Koleżanek i Kolegów, 
których dane dotyczące miejsca wiecznego 

spoczynku były możliwe do ustalenia. Prosimy uprzejmie 
o uczczenie ich pamięci i w miarę możliwości 
odwiedzenie grobów: 
- Adamczyk Bożena – Cmentarz Powązkowski, grób 

Raciborskich 241 za IV Bramą 
- Bełza Zofia – Cmentarz Komunalny Powązki 
- Bijata Tadeusz – Cmentarz Komunalny Północny 

(Wólka Węglowa) 
- Dobrowolska Sabina – Cmentarz Komunalny 

Powązki, A-31, tuje 8 
- Duszczyk Krystyna – ? 
- Ebert Maria – Cmentarz Powązkowski, 21/22, rząd 

II, grób L.Woźnickiego 
- Gniazdowski Stefan - Cmentarz Powązkowski, 257c, 

rząd 4 miejsce 20 
- Grabowska Iwona – Kobyłka, Cmentarz stary 
- Kluczna Barbara - Cmentarz Bródnowski  
- Krasiewicz Bolesław – Cmentarz w Rembertowie  
- Krasnodębska Zofia – Cmentarz Powązkowski 248, 

rząd I, grób Dembińskich 
- Lipińska Grażyna – Cmentarz przy Kościele 

Św.Katarzyny na Stegnach 
- Mandecka Janina – Cmentarz Pruszkowski, 284.II, 

grób rodziny Kraus 
- Martula Marta – Cmentarz Komunalny Północny, 

(Wólka Węglowa) T.XXII-18-6-9 
- Miller Jan Oskar – Cmentarz Bródnowski 
- Rączka Zofia – Cmentarz Parafialny w Pomiechówku 
- Roguska Lidia – Cmentarz Komunalny Północny 

(Wólka Węglowa), W12V 
- Rodowicz Zofia - Cmentarz Powązkowski, 221, grób 

prof. Kazimierza Rodowicza 

- Rudzińska Zofia – Cmentarz Bródnowski, Al. 54 
- Sułowska Krystyna – ?  
- Świniarek Helena – Cmentarz Bródnowski, Al. 11 
- Węgrzyn Helena – Cmentarz Bródnowski  
- Zgrzembski Adam – Cmentarz Komunalny Powązki 
 
 
 

Literatura 
Bibliotekarz nr 10/2000 
NUKat:  
- Kompromisowa koncepcja Narodowego 
Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKat 
- Burchard Maria: Kompromis w sprawie 
Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego 
NUKat 
- Paluszkiewicz Anna: O tym, jak wprowadzenie 
katalogów zautomatyzowanych przyczyniło się do 
rezygnacji ze stosowania przepisów katalogowania 
w niektórych bibliotekach 
Poradnik Bibliotekarza nr10/2000 
- Woźniak Maria: Ochrona i konserwacja zbiorów 
w bibliotekach polskich 
Przegląd Bibliotecany zesz. 1/2/1999 
- Forum Dyskusyjne Przeglądu Bibliotecznego: 
Finansowanie bibliotek 
- Jazdon Artur: Finanse bibliotek uniwersyteckich 
w Polsce. Problemy i propozycje 
Notes Konserwatorski nr4, 5/2000 (wyd. przez 
Bibliotekę Narodową) 
 
 
 
 

P

W


