
Informacje Biblioteki Głównej 
Politechniki Warszawskiej 

Nr 1 marzec 1998 
 

Radosnego przeżycia  
Świąt  

Zmartwychwstania Pańskiego  
w atmosferze nadziei 

                               życzy dyrekcja 
                           Biblioteki Głównej 
                                                         Politechniki 

Warszawskiej 
 

 
 

Zapraszamy Wszystkich 
na spotkanie przedświąteczne 

w dniu 8.04. (środa) o godz. 1400 
w Czytelni Informacyjnej. 

 



 2 Informacje Biblioteki Głównej 
 
 
 
 

Rada Biblioteczna 
12.02.1998 r. odbyło się posiedzenie Rady 
Bibliotecznej poświęcone dyskusji i wydaniu 
opinii nt.: "Wstępnej koncepcji rozwoju systemu 
biblioteczno-informacyjnego Politechniki 
Warszawskiej. 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia 
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady 

Bibliotecznej w dniu 19.06.1997 r. 
3. Informacje Przewodniczącego Rady 

Bibliotecznej 
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej 
5. Powołanie Zespołu do Opinii nt.: "Wstępnej 

koncepcji ..." 
6. Wstępna koncepcja rozwoju systemu 

biblioteczno-informacyjnego Politechniki 
Warszawskiej (ref.: mgr Elżbieta Dudzińska 
- dyrektor Biblioteki Głównej oraz dr inż. 
Grzegorz Płoszajski - z-ca dyrektora 
Biblioteki Głównej) 
- dyskusja na temat koncepcji w tym 

wystąpienie p. mgr Barbary Stolarczyk 
- zaopiniowanie "Wstępnej koncepcji ..." 

7. Sprawa likwidacji Biblioteki Instytutu 
Mikromechaniki i Fotoniki Politechniki 
Warszawskiej 

8. Sprawy różne i wolne wnioski 
Dyskusja rozpoczęta na Radzie na temat 
"Wstępnej koncepcji ..." zapoczątkowała szeroką 
dyskusję na ten temat na całej uczelni. 

Dyskusja nad “Wstępną 

koncepcją rozwoju systemu 

biblioteczno-informacyjnego 

Politechniki Warszawskiej“ trwa 
 lutym Prorektor ds. Nauki Prof. dr hab. 
Władysław Włosiński przekazał do 

zaopiniowania przez dziekanów “Wstępną 
koncepcję rozwoju systemu 
biblioteczno-informacyjnego”. 

Koncepcja przygotowana wg. założeń 
Władz Uczelni przewiduje stworzenie 
jednolitego, skomputeryzowanego systemu 
biblioteczno-informacyjnego, pozwalającego 
użytkownikom na dogodny dostęp do zbiorów, 
kompletną i szybką informację oraz 
profesjonalną obsługę. 

Bezpośrednią przyczyną opracowania 
"Wstępnej koncepcji ..." są działania 
restrukturyzacyjne na uczelni, wynikające 
z zmniejszonych nakładów na działalność 
dydaktyczną. Wobec wzrastającej liczby 
studentów przyjmowanych na studia zarówno 
dzienne, jak wieczorowe czy zaoczne, wzrosło 
zapotrzebowanie na usługi biblioteczne zarówno 
w Bibliotece Głównej, jak i w innych 
bibliotekach systemu. Jednocześnie odnotowuje 
się stały wzrost cen wydawnictw, zarówno 
zagranicznych, jak i polskich. Spowodowało to 
wzrost kosztów, niezbędnych przy prowadzeniu 
bibliotek, zmniejszenie liczby zakupowanych 
wydawnictw i ograniczenie etatów. Skutkiem 
koniecznych oszczędności rozpoczęto na 
wydziałach likwidację bibliotek instytutowych. 

Opracowanie wstępnej koncepcji miało na 
celu wprowadzenie systemowych rozwiązań, 
pozwalających zarówno na właściwą gospodarkę 
zbiorami (komasacja zasobów i informacji o 
nich), jak i zgodną z potrzebami gospodarkę 
kadrami oraz środkami finansowymi. 

W
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Obowiązujące zasady funkcjonowania 
systemu biblioteczno-informacyjnego 
przyczy-niają się do: 
- rozproszenia i dublowania zbiorów 
- braku pełnej informacji o zbiorach 
- niejednolitej zasady gromadzenia 

i opraco-wania zbiorów 
- nieekonomicznego wykorzystywania czasu 

pracy przez pracowników systemu 
biblioteczno-informacyjnego (każda z 
bibliotek prowadzi we własnym zakresie 
zakupy i opracowanie zbiorów kosztem 
udostępniania zbiorów użytkownikom) 

- niejednolitej zasady udostępniania zbiorów. 
Dyskusja, która rozpoczęła się na Uczelni, 

powinna doprowadzić do rozwiązań, które 
pozwolą na ustalenie zasad działania systemu 
biblioteczno-informacyjnego, 
doprowadzają-cych do stworzenia 
nowoczesnego warsztatu pracy naukowej i 
dydaktycznej dla pracowników naukowych a 
przede wszystkim dla studentów, którzy 
stanowią  około 80% użytkowników Biblioteki 
Głównej i pozostałych bibliotek systemu 
biblioteczno-informacyjnego. 

W realizacji zadań, bardzo istotną , twórczą 
rolę powinni odegrać bibliotekarze, zatrudnieni 
obecnie na wydziałach, których wiedza 
i doświadczenie będzie niezbędne w okresie 
transformacji, ale którzy muszą sobie zdawać 
sprawę z konieczności dokonywania pewnych 
zmian.  

(E.D.) 

Spotkanie w Oddziale 
Opracowania 

nia 30.XII.1997 roku odbyło się w 
Oddziale Opracowania Książek i Zbiorów 

Specjalnych zebranie pracowników Oddziału z 
Dyrekcją Biblioteki Głównej Politechniki 
Warszawskiej. 

Celem spotkania było omówienie systemów 
komputerowych działających w naszej bibliotece 
ze szczególnym uwzględnieniem programu 
komputerowego przygotowanego przez 

studentkę p. Monikę Sołkiewicz dla potrzeb sieci 
biblioteczno-informacyjnej Politechniki 
Warszawskiej, umożliwiającego katalogowanie 
książek w formacie USMARC oraz łatwy import 
opisów z Biblioteki Głównej przez WWW. 

Zebranie rozpoczął dyrektor dr Grzegorz 
Płoszajski zwracając uwagę na potrzebę 
stworzenia jednolitego systemu komputerowego 
dla systemu biblioteczno-informacyjnego PW, 
co umożliwiłoby scalenie wszystkich katalogów 
i stworzenie oraz szybkie udostępnienie 
użytkownikom tzw. katalogu centralnego. 

Prace nad takim programem powierzono 
studentce Politechniki Warszawskiej. Został on 
gruntownie przetestowany przez pracowników 
Oddziału Opracowania: pp. mgr Małgorzatę 
Wornbard i Violettę Frankowską. Wyżej 
wymieniony program został oceniony 
negatywnie, jako nie dostosowany do 
możliwości i potrzeb bibliotek sieci ze względu 
na niewielkie możliwości w zakresie korzystania 
z indeksów i wyszukiwania. Zasugerowano 
również nie kontynuowanie dalszych prac 
mających na celu dostosowanie go do wymogów 
tzw. małych bibliotek. 

Przy okazji omówiono kłopoty kadrowe 
Oddziału Opracowania, które wykluczają dalszy 
udział jego pracowników (mgr M. Wornbard i V. 
Frankowskiej) w pracach nad omawianym 
programem M.Wornbard wystąpiła z propozycją 
rozważenia możliwości wykorzystywania przez 
biblioteki systemu bibl.-inf. w dalszym ciągu 
pakietu CDS/ISIS oraz już stosowanego przez te 
biblioteki jednolitego formularza wprowadzania 
danych do tworzenia własnych katalogów. Da to 
w przyszłości możliwość w miarę łatwego ich 
przeniesienia do nowego systemu, którego zakup 
jest planowany. 

(M.W.) 

Spotkanie w Oddziale 
Gromadzenia 

 dniu 02.02.1998r na zebraniu dotyczącym 
programu opracowywanego dla potrzeb 

D

W
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Oddziału Gromadzenia Biblioteki, Głównej 
przyjęto następujące ustalenia: 
- system powinien uwzględnia całość prac 

wykonywanych w Oddziale wraz z ich 
ewidencjonowaniem, opisywaniem 
i rozliczaniem; 

- system powinien być widoczny w sieci 
i uwzględniać już istniejącą bazę GROM;  

- z opisów powstających na etapie zamówienia 
musi być  tworzona baza danych z adnotacją 
o stanie realizacji zamówienia;  

- elementem wyszukiwawczym muszą być: 
autor, słowa z tytułu,  miejsce wydania, 
wydawca, rok wydania, ISBN, ISSN, osoba 
zamawiająca, nr zamówienia;  

- dla celów sprawozdawczości konieczne jest 
wyszukiwanie i zliczanie tak jak w 
obowiązującej księdze. 

(A.C.) 

Spotkanie w Filii na 
Narbutta 

 dniu 23.02.1998 r. w Filii Biblioteki 
Głównej przy ul.Narbutta odbyło się 

spotkanie, w którym wzięły udział: dyrektor 
Biblioteki Głównej mgr Elżbieta Dudzińska, 
z-ca dyrektora mgr Anna Wojciechowska, 
kierowniczka Filii mgr Mirosława Denis oraz 
pracownicy biblioteki. Tematem spotkania była 
sprawa komputeryzacji i wprowadzania systemu 
APIS-ZB w Filii. W oparciu o harmonogram 
prac sporządzony przez Ośrodek Informatyzacji 
ustalono następujący tok prac: 

wprowadzenie retrospektywnych opisów 
katalogowych księgozbioru aktywnego do bazy 
komputerowej 

wprowadzenie jednej karty bibliotecznej dla 
użytkowników Biblioteki Filii poprzez zapisanie 
ich do Biblioteki Głównej 

prowadzenie wspólnej polityki gromadzenia 
zbiorów 

po wprowadzeniu systemu APIS-ZB 
katalogowania w formacie USMARC (przyjętym 
przez Bibliotekę Główną) przejmowanie opisów 

nabytków z bazy komputerowej Biblioteki 
Głównej 

Prace te obejmują pierwszy etap 
wprowadzenia systemu APIS-ZB w Filii 
Biblioteki Głównej. Termin wykonania ustalono 
na koniec czerwca b.r. 

(A.W.) 

Spotkanie Zespołu ds. 
Systemów Bibliotecznych 

nia 27.02.1998 obradował Zespół ds. 
Systemów Bibliotecznych powołany 

w miejsce Zespołu ds. Systemu APIS-ZB, który 
w założonym zakresie wykonał zadanie. 
Zebranie rozpoczęto od omówienia 
harmonogramu oraz wniosku o zmianę zakresu 
działania Zespołu oraz zmianę jego składu. 
Zatwierdzono listę członków Zespołu ds 
Systemów Bibliotecznych w następującym 
składzie: mgr Grażyna Kiwała - przewodnicząca, 
mgr Sławomir Połotnicki, mgr Anna 
Tonakiewicz, Agata Wietecha, mgr Małgorzata 
Wornbard, mgr Jan Zaleski. 

Następnie omówiono sprawę ustawienia 
księgozbioru w nowych pomieszczeniach 
biblioteki oraz ich ilościowe rozplanowanie 
w poszczególnych pomieszczeniach.  

Zwrócono uwagę na dublowanie się prac 
związanych z opracowaniem książek w Oddziale 
Opracowania. W celu skrócenia i usprawnienia 
opracowania, po burzliwej dyskusji podjęto 
decyzję o zaprzestaniu drukowania wszelkich 
typów kart katalogowych do katalogu roboczego 
oraz wprowadzeniu zapisu sygnatur bez formatu 
(I,II,III) z dniem 1 marca 1998 roku. 
Postulowano także stosowanie skróconego 
zapisu w inwentarzu dla wieloegzemplarzowych 
sygnatur księgozbioru studenckiego.  

Omówiono także przygotowania do 
katalogowania centralnego (z Filią BG przy 
ul.Narbutta) i zadecydowano, że Biblioteka 
Główna będzie kupować w 1 egz. także te tytuły 
książek, które kupuje tylko Filia, co ma na celu 
utworzenie w bazie opisów, z których 
w najbliższym czasie skorzysta ta biblioteka. 

W

D
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Kolejną sprawą poruszoną na spotkaniu był 
harmonogram prac związanych z oklejaniem 
książek paskami z kodem działowym oraz 
z zabezpieczeniem księgozbioru w 
pomiesz-czeniach nowej biblioteki. Omówiono 
poszczególne etapy pracy i wyznaczono liczbę 
potrzebnych osób do zrealizowania 
poszczególnych zadań oraz przyjęto terminy ich 
wykonania.  

Oprócz spraw wymienionych powyżej 
dyskutowano również m.in. na temat: 

konieczności zakupienia przez Bibliotekę 
Główną Klasyfikacji Biblioteki Kongresu na 
CD-ROMie dla osoby opracowującej rzeczowo 
wydawnictwa, 

potrzeby przygotowania różnorodnych 
wydruków związanych z uzupełnianiem kodu 
działowego w opisach bazy katalogowej 
w Kanabie. 

W spotkaniu uczestniczyli: dyrektor. mgr 
Elżbieta Dudzińska, mgr Anna Wojciechowska, 
mgr Grażyna Kiwała, Agata Wietecha, 
mgr Danuta Łomża, mgr Małgorzata Wornbard, 
mgr Jan Zaleski 

(agaw) 

Spotkanie w Oddziale 
Czasopism 

nia 23 marca br. odbyło się zebranie 
robocze, poświęcone konwersji bazy 

CZASO1 do formatu USMARC. W spotkaniu 
udział wzięli: dyrektor BG PW mgr Elżbieta 
Dudzińska, zastępcy dyrektora: dr Grzegorz 
Płoszajski i mgr Anna Wojciechowska, 
kierownik Ośrodka Informatyzacji mgr Grażyna 
Kiwała. Oddział Czasopism reprezentowany był 
przez: kieronika mgr Sławomira Połotnickiego 
oraz: mgr Jolante Bonczewską-Żebrowską, mgr 
Annę Radajewską i mgr Jadwigę Siemiątkowską. 
Po ożywionej i owocnej pod względem 
merytorycznym dyskusji podjęto ustalenia, aby 
kontynuować prace nad oprogramowaniem, 
które spełni postawione wymagania (konwersja 
wszystkich danych, możliwość tworzenia 
katalogu centralnego, wyszukiwanie także wg 

numerów i roczników czasopism, udostępnianie 
bazy w WWW). Uznano za celowe zapoznanie 
się pracowników Oddziału z wdrożonymi już 
w innych bibliotekach krajowych 
komputerowymi bazami czasopism w formacie 
USMARC. 

(S.P.) 

Komunikat z placu budowy 
nia 23 lutego zostało oddane pierwsze 
pomieszczenie w piwnicy przeznaczone na 

magazyn podstawowy - nr 012. W dniu 5 marca 
Biblioteka mogła udostępnić tymczasowo 
Kancelarii Szkoły wspomniane pomieszczenie. 
Archiwum PW w tym magazynie pomieściło 
zbiory akt osobowych studentów naszej Uczelni 
- do tej pory przechowywane w sąsiednim 
pomieszczeniu 011. Tym samym generalny 
wykonawca  mógł rozpocząć prace ziemne w 
pomieszczeniu 011 i 013 (korytarz). - Planowane 
zakończenie prac - 15 maj br. 

Dnia 24 marca (zgodnie z harmonogramem 
prac) zostały udostępnione przez wykonawcę 
następne pomieszczenia w piwnicy tj. magazyn 
016 i 017. Dnia 25 bm rozpoczęto montaż 
regałów kompaktowych w tych pokojach. 
Montaż regałów został zakończony w dn. 28 III.  
Na blisko 1.5 km półek bieżących  
zamontowanych w obydwu pokojach, zostanie 
ustawiony księgozbiór z sygnatury” C” 
znajdujący się obecnie w magazynie studenckim 
(pomieszczenie nr 7 i 10) . Pozwoli to 
wykonawcy  na rozpoczęcie prac  budowlanych 
(zgodnie z projektem) w Wypożyczalni 
Studenckiej. 

W związku z prowadzeniem prac 
związanych z klimatyzacją w Wypożyczalni 
Studenckiej - planowane jest zamknięcie 
Wypożyczalni w dniach 17.04 - 21.04, za co 
serdecznie przepraszamy naszych 
użytkowników. Od dnia 22 kwietnia przez blisko 
dwa tygodnie użytkownicy będą narażeni na 
pewne utrudnia przy wypożyczaniu książek. 
Okresowo będą niedostępne niektóre części 
księgozbioru studenckiego. O ograniczeniach w 
dostępie będziemy informować na bieżąco. 

D
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Biblioteka Główna ze swej strony zapewnia, że 
dołoży starań, aby okres niedogodności przy 
korzystaniu z Wypożyczalni Studenckiej 
ograniczyć do minimum. 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z 
informacją Dyrektora Administracyjnego mgr 
inż. Marka Lepy podaną na posiedzeniu Senatu 
w dn. 25.02. zakończenie prac budowlanych 
planowane jest na 30.06.br. 

(J.Z.) 

Zebranie kierowników – 
sprawy organizacyjne 

24.03. dyrekcja zaprosiła kierowników 
oddziałów na zebranie, na którym omówiono 
przede wszystkim sprawy organizacyjne: 
- zapoznano kierowników z Zarządzeniem 

Rektora, dotyczącym wyznaczenia 28.03. 
(sobota) jako dzień pracy w zamian za wolny 
dzień w dn. 12.06. 

- omówiono projekt zarządzenia Rektora w 
sprawie 52 dni wolnych od pracy dla 
pracowników Biblioteki Głównej, 
pracujących w 36-godzinnym wymiarze 
czasu pracy oraz nowe zasady dyżurów w 
wolne soboty 

- przekazano kierownikom arkusze ewidencji 
czasu pracy pracowników, do których 
prowadzenia zobowiązuje Regulamin 

- przypomniano o przygotowaniu planu 
urlopów 
W dalszej części zebrania dyrekcja 

przedstawiła informacje o pracach, związanych z 
przygotowywaniem się do przeniesienia się do 
nowych pomieszczeń (m.in. ustawienie 
rzeczowe zbiorów, oklejanie, przenoszenie 
zbiorów). Ze względu na ważność prac zastępcy 
dyrektora otrzymali pełnomocnictwa w pełnym 
zakresie na prowadzenie prac, a kierownicy 
zostali zobligowani do traktowania priorytetowo 
prac, związanych z przejęciem pomieszczeń i 
działalnością w nowej bibliotece. 

Dyrekcja poinformowała również o dyskusji 
nad "Koncepcją" w Radzie Bibliotecznej oraz na 
wydziałach, jak również o działaniach, mających 

na celu organizację wspólnego gromadzenia i 
opracowania zbiorów w Bibliotece Głównej i 
Filii przy ul. Narbutta. 

(E.D.) 

Wystawa 
 dniach 24-26 marca 1998 r. odbyła się w 
Gmachu Głównym Politechniki 

Warszawskiej wystawa książek Grupy 
Wydawniczej John Wiley & Sons. Wystawę 
zorganizowała firma International Publishing 
Service przy współudziale pracowników 
Oddziału Gromadzenia Książek Biblioteki 
Głównej. Książki zaprezentowane na wystawie 
(najnowsze publikacje z informatyki, nauk 
inżynieryjnych, chemii, fizyki, matematyki, 
geologii i nauk o ziemi, elektroniki, ekonomii i 
zarządzania) zostały uprzednio wybrane przez 
pracowników naukowych Politechniki 
Warszawskiej. 

Należy podkreślić znaczną pomoc ze strony 
niektórych bibliotekarzy z bibliotek 
wydziałowych i instytutowych, którzy pomogli 
nam rozprowadzić katalogi wydawnicze wśród 
zainteresowanych osób. 

Wystawa spotkała się z ogromnym 
zainteresowaniem i uznaniem, gdyż książki 
zamówione istotnie zostały na wystawę 
dostarczone i zaprezentowane. Nie były to zatem 
wydawnictwa przypadkowe - można je było 
obejrzeć i utwierdzić się raz jeszcze w 
przekonaniu, co do trafności swojego wyboru. 

Efektem wystawy jest zakup ok. 200 
nowych tytułów do zbiorów Biblioteki Głównej 
lub innych bibliotek systemu 
biblioteczno-informacyjnego. 

(A.C.) 

W



 7 Informacje Biblioteki Głównej 
 

Spotkanie Konferencji 
Dyrektorów Bibliotek Szkół 
Wyższych 

 dniu 18.03. z inicjatywy Rady 
Wykonawczej i dzięki gościnności Rektora 

Politechniki Poznańskiej oraz dyrektora 
Biblioteki Głównej mgr Haliny Ganińskiej 
odbyło się w Poznaniu spotkanie dyrektorów 
bibliotek, podlegających resortowi Ministerstwa 
Edukacji Narodowej. 
Na spotkanie, któremu przewodniczył dr Jan 
Janiak z Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, 
przybył wiceminister prof. dr hab. Jerzy Zdrada i 
dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego mgr Stanisław Madej. 
W ożywionej dyskusji przedstawiono 
następujące problemy: 
1. Konieczność uproszczenia procedur 

związanych z realizacją przez biblioteki 
ustawy o zamówieniach publicznych 
(proponowano stworzenie możliwości 
stosowania, bez względu na wysokość 
kosztów, trybu “negocjacji z zachowaniem 
konkurencyjności” w przypadku importu 
czasopism i automatycznego przedłużania 
umowy na okres do 3 lat; zwrócono uwagę na 
nieprecyzyjność ustawy, co doprowadza na 
niektórych uczelniach do nieuzasadnionej 
interpretacji przepisów, stwarzającej 
poważne utrudnienia, zwrócono uwagę na 
brak informacji o przewidywanych środkach 
na przedpłaty, co spowoduje niemożliwość 
terminowego przeprowadzenia przetargów, a 
tym samym utratę rabatów i brak 
rytmiczności realizacji czasopism). 

2. Możliwość zagrożeń, wynikających z 
nowego trybu rozdziału środków na import 
czasopism (brak informacji wg. jakich zasad 
będą rozdzielane środki; dotychczasowe 
zasady rozdziału środków przez MEN 
uznano za idące naprzeciw potrzebom 
bibliotek, wyrażono obawę, że przesłanie 
środków uczelniom a nie bibliotekom 

spowoduje ich rozdział wg. obowiązujących 
algorytmów na uczelniach na poszczególne 
wydziały, co znacznie utrudni jakąkolwiek 
politykę bibliotek głównych w tym zakresie, 
a więc doprowadzi do rozproszenia i tak nie 
zawsze wystarczających środków; zwrócono 
uwagę na brak możliwości koordynacji w 
skali kraju, przy nowym trybie rozdziału 
środków na prenumeratę co wykonywała do 
chwili obecnej Polska Fundacja 
Upowszechniania Nauki; podkreślono 
konieczność kontynuowania bazy danych 
obejmującej wszystkie czasopisma, 
gromadzone przez biblioteki naukowe drogą 
prenumeraty, a nawet często z wymiany i 
darów. Baza ta cieszy się akceptacją 
użytkowników i jest bardzo ważnym 
narzędziem informacyjnym dla bibliotek). 

3. Postulowano konsultacje ze środowiskiem 
bibliotekarskim nad projektem zmian do 
“Ustawy o szkolnictwie wyższym” 
(wyrażono zaniepokojenie projektem zmian 
przygotowywanych przez zespół ds. 
Nowelizacji, postulowano zmiany w 
kierunku podniesienia rangi bibliotek, 
umożliwiające wykonywanie zadań). 

4. Zwrócono uwagę na konieczność zmian 
przepisów wykonawczych do “Ustawy o 
egzemplarzu obowiązkowym” (np. 
zmniejszenie liczby bibliotek 
zobowiązanych do gromadzenia 
egzemplarza obowiązkowego, skrócenie 
obowiązkowego okresu przechowywania 
wydawnictw). 

5. Wystąpiono w sprawie braku środków 
finansowych na zakup i utrzymanie 
komputerowych systemów bibliotecznych 
oraz utworzenie centralnego katalogu opisów 
bibliograficznych (problemy bibliotek, które 
zakupiły lub chcą zakupić zintegrowane 
systemy biblioteczno-informacyjne), 
różnorodność systemów uniemożliwia 
wykorzystanie proponowanych przez 
Fundację Melona środków; biblioteki 
naukowe widzą konieczność utworzenia 
centralnego katalogu opisów 
bibliograficznych i postulują zapewnienie 

W
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środków na ten cel przez trzy ministerstwa: 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, 
Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz 
Ministerstwo Finansów). 
Władze resortu zapewniły, że rozważą 

postulaty dyrektorów bibliotek i przekażą je do 
właściwych organów. W wielu sprawach 
podzielają obawy lub wnioski dyskutantów. 

Zapowiedziane zostało pismo, informujące 
o przewidywanych środkach na import 
czasopism na rok 1999 (otrzymaliśmy je tydzień 
później). Przygotowywane są rozporządzenia 
wykonawcze do “Ustawy o egzemplarzu 
obowiązkowym”, wychodzące naprzeciw 
postulatom dyrektorów, jak również zapewniono 
dyrektorów, że projekt “Ustawy o szkolnictwie 
wyższym” będzie przesłany, do dyskusji po 
przygotowaniu przez powołany zespół, 
prawdopodobnie w maju. Najmniej 
optymistycznie rysuje się możliwość otrzymania 
dotacji na utworzenie centralnego katalogu 
opisów bibliograficznych. Resort MEN nie 
posiada również środków na modernizację 
i zakup systemów komputerowych 
bibliotecznych. 

Dyrektorzy na zakończenie wyrazili 
wdzięczność Panu Ministrowi prof. Jerzemu 
Zdradzie i dyrektorowi Stanisławowi Madejowi 
za serdeczną i pełną zrozumienia atmosferę w 
czasie spotkania. 

 (E.D.) 

Konferencja: Świat biblioteki 
elektronicznej 

 dniach 19-20 marca odbyła się 
w Bibliotece Głównej Politechniki 

Poznańskiej konferencja: “Świat biblioteki 
elektronicznej w klasycznej bibliotece naukowej. 
Możliwości rozwoju, uwarunkowania i 
ograniczenia”. 
Wśród wielu niezwykle ciekawych poruszanych 
tam tematów znalazły się m.in.: 
- rozważania, czy nasze biblioteki można 

nazwać skomputeryzowane, 

zautomatyzowane, cyfrowe, wirtualne, czy 
wreszcie digitalne 

- omawiano problemy wiążące się z 
automatyzacją (że wybiorę jedno z określeń) 
w poszczególnych bibliotekach 

- zasygnalizowany został też problem, który 
pojawia się coraz częściej w związku z 
bezpośrednim dostępem do coraz większej 
ilości baz pełnotekstowych, czyli problem 
praw autorskich 

- zagrożenia, jakie wbrew pozorom, czyli 
wbrew swojej rozległości i ilości dostępnej 
informacji, niesie z sobą Internet, czyli 
grożący nam “szum informacyjny” 

- w bardzo ciekawej i burzliwej (można 
powiedzieć nocnej) dyskusji rozmawiano o 
wszelkich możliwościach dostępu do 
informacji poprzez Internet, jak również o 
jego rozwoju - jedną z wiadomości 
przytoczę: w marcu 1998 r. w Internecie było 
zarejestrowanych na świecie 29 670 000 
komputerów (!) 

- omawiano też bazy dostępne na 
CD-ROMach lokalnie, oraz w sieciach 
lokalnych i miejskich 
W konferencji uczestniczyli: z-ca dyrektora 

Biblioteki Głównej dr Grzegorz Płoszajski oraz 
kierownik Ośrodka Informatyzacji mgr Grażyna 
Kiwała. Dr G.Płoszajski wygłosił referat “Nasza 
droga do biblioteki elektronicznej” 
przedstawiając najważniejsze obecnie dla nas 
problemy związane ze zmianami zachodzącymi 
w naszej bibliotece.  

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami 
z konferencji po ich wydaniu drukiem. 

(G.K.) 

Pamięci Pani Grażyny 
Lipińskiej 

 dn. 25.03. nieszkańcy Bursy przy 
ul. Zagójskiej oraz Rodzina śp. mgr inż. 

Grażyny Lipińskiej zorganizowała spotkanie 
z koleżankami Pani Grażyny z łagrów. 

Na spotkanie zaproszono również dyrektora 
Biblioteki Głównej mgr Elżbietę Dudzińską, 

W
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którą poproszono o kilka słów na temat 
współpracy z Panią Grażyną w Bibliotece 
Głównej Politechniki Warszawskiej. 

W czasie bardzo wzruszającego spotkania 
czytano i recytowano pięknie dobrane wyjątki z 
książki Pani Grażyny. 

Celem spotkania było przybliżenie osoby 
Pani Grażyny, w związku z planowanym 
nadaniem Jej imienia sali w Czytelni nowej 
biblioteki. Miło nam, że Uchwała Senatu 
Politechniki Warszawskiej z 1996 r. nadająca 
sali czytelnianej w nowej Bibliotece Jej Imię, 
stała się dla uczennic wzorem. 

(E.D.) 

Pokaz bazy SilverLinker 
Dnia 31 marca br. w salach konferencyjnych w 
Gmachu Starej Kotłowni odbyło się coroczne 
ogólnopolskie spotkanie bibliotekarzy, 
zorganizowane przez Oddział Czasopism 
Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej 
oraz firmę Swets & Zeitlinger. 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 
władz Uczelni i wydziałów, członkowie Rady 
Bibliotecznej, Komitetu Badań Naukowych i 
Polskiej Fundacji Upowszechniania Nauki i 
Centrum Upowszechniania nauki PAN, a przede 
wszystkim dyrektorzy i pracownicy bibliotek i 
ośrodków informacji. 

Gości powitali i otworzyli obrady: 
Przewodniczący Rady Bibliotecznej prof. dr hab. 
Andrzej Makowski, dyrektor Biblioteki Głównej 
mgr Elżbieta Dudzińska oraz dyrektor d/s 
Handlowych firmy Swets & Zeitlinger Pani 
Karin Lampe. 

Tegoroczne spotkanie miało charakter 
warsztatów na temat: "Bazy danych: Dostęp 
lokalny, czy sieci rozległe". Głównym 
prelegentem był przedstawiciel firmy 
SilverPlatter pan Reiner Klimesch. Przedstawił 
on bazę SilverLinker, która daje użytkownikom 
nowe możliwości dostępu do sieci 
komputerowych. Obecnie bibliotekarze mają do 
wyboru dwie opcje: dostęp lokalny, przy którym 
zasoby informacyjne znajdują się na serwerze 
biblioteki lub dostęp w obrębie sieci rozległych 

za pomocą SilverLinker. W tym przypadku 
serwer nie jest własnością użytkownika i jest 
zarządzany przez producenta lub dystrybutora. 
System SilverLinker daje możliwość odpłatnego 
korzystania z pełnotekstowych baz danych firmy 
SilverPlatter oraz elektronicznych wersji 
czasopism (obecnie około 1.000 tytułów). 
Nowością jest wykorzystywanie także dostępu 
do katalogów bibliotek, które stosują różne 
zintegrowane systemy komputerowe (od VTLS 
do PICA). Umożliwia to zamawianie odbitek 
kserograficznych artykułów w przypadku braku 
wersji pełnotekstowej w bazie. System jest 
intensywnie rozbudowywany. Więcej informacji 
można uzyskać pod adresem: 

http://www.silverplatter.com 
Na zakończenie spotkania odbył się koktajl. 

(S.P.) 
 

Zapraszamy 
nia 15 kwietnia br. o godz. 1000 w Czytelni 
Ogólnej Biblioteki Głównej (pok. 10) 

odbędzie się prezentacja systemu Information 
Quest firmy DAWSON (USA). Obecnie 
umożliwia on użytkownikom dostęp do ok. 2 000 
tytułów w wersji pełnotekstowej oraz około 
12 000 spisów treści czasopism z zakresu nauk 
technicznych i ekonomicznych. 

(S.P.) 
nia 17 kwietnia br. odbędzie się VII 
Spotkanie z IPS (International Publishing 

Service Sp. z o.o. - Warszawa), 
współorga-nizowane przez Oddział Czasopism 
Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej. 
Głównym tematem obrad będzie gwałtownie 
rosnąca liczba publikacji elektronicznych oraz 
specyficzne uwarunkowania dostępu do nich w 
polskich warunkach. Osoby zainteresowane 
udziałem w Spotkaniu proszone są o kontakt 
z IPS (tel.: 625-16-53; e-mail:  
journals%ips@ikp.atm.com.pl 

(S.P.) 

D
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Artykuły z prasy fachowej 
Forum Akademickie nr 2/1998 
Dunin Janusz: Księgoznawstwo przyszłości. 
Ze wstępu: “Miast prób integracji z filologią, 
proponowałbym zbliżenie ze studiami 
poświęconymi środkom przekazu, mediom, 
rozumienie których jest warunkiem pojmowania 
sytuacji, w jakiej znalazła się książka.” 
 
Bibliotekarz nr 1,1998-04-01 
Pasztaleniec - Jarzyńska Joanna: 
Międzynarodowa współpraca bibliotek. 
Streszczenie: Zmiany orientacji we współpracy 
międzynarodowej - pierwsze kontakty i pomoc 
krajów zachodnich - konferencje, ich tematyka 
i znaczenie - inne formy współpracy i pomocy. 
 
 

 
Gmiterek Wiesława: 
Bibliotekarze dyplomowani po siedmiu latach 
degradacji. 
Streszczenie: Początkowe nadzieje i późniejsze 
rozczarowania - rola tej kategorii pracowników - 
procedury zatrudnienia i awansowania 
bibliotekarzy dyplomowanych - zanikająca elita. 

(A.W.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


