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Biblioteka Główna 

 

Rada Biblioteczna 

 

17 maja 2016 r.  odbyło się posiedzenie Rady 

Bibliotecznej. Obecny na posiedzeniu  

prof. dr hab. Rajmund  Bacewicz przedstawił 

kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki 

Głównej w osobie Alicji Portachy. Podczas 

tajnego głosowania Rada Biblioteczna, 

większością głosów, pozytywnie zaopiniowała 

kandydaturę st. kustosza dyplomowanego 

Alicji Portachy na stanowisko dyrektora 

Biblioteki Głównej PW.  

 

Kolejne posiedzenie Rady Bibliotecznej miało 

miejsce w dniu 28 czerwca 2016 r.  

Było to ostatnie spotkanie w kadencji 2012-

2016, podczas którego pozytywnie zostały 

zaopiniowane wnioski o powierzenie funkcji 

zastępców dyrektora Biblioteki Głównej 

Annie Tonakiewicz Kołosowskiej  

oraz  Elżbiecie Mroczek.  

Rada Biblioteczna poparła również wniosek  

o powierzenie funkcji kierownika Oddziału 

Udostępniania i Przechowywania Zbiorów  

Agnieszce Gawryś.  

 

Podjęta została również decyzja  

o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku  

o powierzenie funkcji kierownika Biblioteki 

Wydziału  Instalacji Budowlanych 

Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Monice 

Borowskiej-Wojewódka.  

 

W drugiej części obrad dyskutowano  

o planowanych redukcjach prenumeraty 

czasopism i baz danych na rok 2016,  

a dyrektor Jolanta Stępniak przedstawiła 

informację  o   budżecie    Biblioteki    Głównej  

na 2016 rok.  

 

 

     

       (MMM)
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Wybory do rady Bibliotecznej 

13 maja 2016 r. odbyły się  wybory 

przedstawicieli pracowników jednostek 

systemu biblioteczno-informacyjnego do Rady 

Bibliotecznej na kadencję 2016-2020.  

Zostali nimi: Małgorzata Muszyńska-Małczak, 

Agnieszka Gawryś, Katarzyna Kopczyk, Elżbieta 

Mroczek, Joanna Suska, Anna Kaczyńska, 

Iwona Socik, Alicja Portacha, Maria Piekarska, 

Małgorzata Małgorzata, Marta Mazur, Alicja 

Siemion, Piotr Gołębiewski. 

(BD, IL) 

Uroczystość pożegnania Jolanty Stępniak 

W dniu 29 czerwca 2016 r. w sali Klubu 

Absolwenta PW odbyło się uroczyste 

pożegnanie odchodzącej na emeryturę 

Dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki 

Warszawskiej Jolanty Stępniak.  

W uroczystości udział wzięli pracownicy 

Biblioteki Głównej i bibliotekarze Systemu 

Biblioteczno-Informacyjnego. Na pożegnaniu 

był obecny Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. 

inż. Rajmund Bacewicz, przybyli także 

emerytowani dyrektorzy Biblioteki Głównej: 

Elżbieta Dudzińska, Jan Zaleski i Grzegorz 

Płoszajski. 

 

Panią Dyrektor, w imieniu pracowników, 

pożegnała zastępca dyrektora BG Olga Giwer, 

dziękując za wieloletnią współpracę. 

Przypomniała najważniejsze obszary  

Jej działalności, które przyniosły wymierne 

korzyści zarówno Bibliotece  

jak i  bibliotekarzom. Warto wymienić  

chociaż kilka, które pracownicy będą  

pamiętać i za które są szczególnie wdzięczni : 

• Wspieranie aktywności zawodowej  

i rozwoju pracowników. Finansowanie 

nauki języków obcych. Zachęcanie  

do wyjazdów na szkolenia, seminaria  

i konferencje, kontynuacji nauki  

na studiach podyplomowych. 

• Budowanie prestiżu i znaczenia 

Biblioteki w środowisku m.in. poprzez 

tworzenie Bazy Wiedzy PW, Biblioteki 

Cyfrowej, Zespołu Bibliotekarzy 

Dziedzinowych. 

• Promowanie Biblioteki - organizacja 

wystaw uświetniających wydarzenia 

na PW. Tworzenie pełnotekstowych 

bibliografii profesorów PW. Dbałość  

o aktywny udział bibliotekarzy  

w różnych gremiach Uczelni takich  

jak komisje, rady, zespoły.  

• Szczególna troska o przestrzeganie 

prawa i jego znajomość. Udział w jego 

tworzeniu zarówno na uczelni  

jak i w organach zewnętrznych. 

• Pozyskiwanie funduszy 

pozastatutowych na rozwój Biblioteki  

i podnoszenie jakości jej usług. 

• Integracje środowiska 

bibliotekarskiego, organizowanie 
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wyjazdów studyjnych, integracyjnych  

i spotkań środowiskowych. 

• Dbałość o  sprawy socjalne 

pracowników:  wygospodarowanie  

i wyposażenie pomieszczeń  

do odpoczynku. 

 

Szczególnie podziękowano Dyrektor Jolancie 

Stępniak za styl i model kierowania biblioteką. 

Za klasę, spokój,  kulturę osobistą,  otwartość 

na problemy pracowników. Sposób radzenia 

sobie w trudnych lub konfliktowych 

sytuacjach.  Wykazywanie się wielką 

życzliwością i cierpliwością. A także  

za zapewnianie pracownikom poczucia 

bezpieczeństwa.

Następnie głos zabrał Prorektor  

prof. Rajmund Bacewicz, który podziękował 

pani Dyrektor za wieloletnią współpracę,  

za doprowadzenie do utworzenia na PW Bazy 

Wiedzy, za to, że dzięki jej pracy Biblioteka  

jest coraz lepsza i ma coraz więcej osiągnięć. 

Życzono Pani Dyrektor wielu pogodnych lat  

na emeryturze i dalszej aktywności. 

Dyrektor Jolanta Stępniak dziękując 

pracownikom podkreśliła, że wymienione 

sukcesy i osiągnięcia są zasługą wszystkich 

pracowników,  że bez pracy całego zespołu 

bibliotekarzy niewiele udałoby się osiągnąć. 

Podziękowała zgromadzonym za liczne 

przybycie i życzyła pracownikom wielu 

sukcesów. Zaprosiła również na przygotowany 

poczęstunek. 

 

Na zakończenie oficjalnej części uroczystości 

wręczono pamiątki przygotowane  

przez  pracowników Systemu Biblioteczno-

Informacyjnego. Była to piękna grafika 

autorstwa Doroty Wojnowskiej 

przedstawiająca Gmach Główny PW.  

Na passe-partout obrazu pracownicy  złożyli 

podpisy. Do pamiątki dołączono list  

z podziękowaniami za wieloletnią współpracę  

a także zestaw książek  w formie e-booków, 

które zakupiliśmy, aby umilały wolne chwile. 

Pani Dyrektor otrzymała także album  

ze zdjęciami dokumentującymi jej prace  
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na Politechnice. Zdjęcia przesyłali pracownicy  

a edycją wydawnictwa zajęła się  Elżbieta 

Mroczek. Wręczono także zegarek na którym  

wygrawerowano tekst podziękowania.  

 

Prorektor Bacewicz podarował w imieniu 

władz Uczelni akwarelę przedstawiającą 

starówkę w Warszawie. Kwiaty i życzenia 

indywidualne pracowników były kolejnym 

bardzo długim punktem programu.  

 

Dyrektor Jolanta Stępniak starszy kustosz 

dyplomowany, kończy kierowanie Biblioteką  

Główną PW w dniu 16 lipca 2016 roku, 

przekazując obowiązki nowej Dyrektor BG 

PW, starszy kustosz dyplomowany Alicja 

Portacha, która została wybrana w wyniku 

ogłoszonego przez Rektora PW Konkursu,  

po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę 

Biblioteczną i Senat. 

Fot. S. Kamiński, S. Syrek (OG) 

 

Album Architektura Warszawy  

 

W marcu 2016 r. ukazał się album 

zatytułowany Architektura Warszawy 1945-

1965 na fotografii. Obiekty twórców 

związanych z Politechniką Warszawską 

autorstwa Teresy Gumołowskiej,  Marii 

Miller-Jankowskiej i Małgorzaty Wornbard - 

pracowników Biblioteki Głównej Politechniki 

Warszawskiej. 

Książka jest kontynuacją  nagrodzonego  

w konkursie Towarzystwa Miłośników  

Historii Varsaviana 2010-2011 albumu 

Architektura międzywojenna na fotografii,  

też opracowanego w Bibliotece Głównej PW 

(autorki:  Małgorzata Wornbard, Maria Miller, 

Jolanta Kucharska). 

Obie książki dokumentują wkład architektów  

i budowniczych związanych z Politechniką 

Warszawską w rozwój architektury polskiej.  

W publikacji wykorzystano fotografie 

dokumentalne ze zbiorów znajdujących się  

w  Biblioteki Głównej Politechniki 

Warszawskiej, które pochodzą z przejętego  

w 2005 r. zbioru fotografii z Pracowni 

Ikonograficznej Instytutu Urbanistyki  

i Architektury. 

Autorki w doborze zdjęć kierowały się listą 

obiektów architektury z lat 1945-1989 

opracowaną przez środowisko architektów 

OW SARP. W 2003 r. lista ta została 

skierowana do Prezydenta Miasta z prośbą  

o objęcie obiektów ochroną prawną,  

jako dziedzictwa kultury współczesnej. Album 

zawiera też biografie wybitnych architektów 

tego okresu, wywodzących się  

z kręgu Politechniki Warszawskiej. 

Książka cieszy się dużym powodzeniem, 

ponieważ czarno-białe zdjęcia architektury  

i miejsc z tamtego okresu budzą obecnie 

zainteresowanie nie tylko miłośników 

Warszawy.  

(MW, MM) 
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Baza e-norm PKN 

W kwietniu tego roku Biblioteka Główna 

Politechniki Warszawskiej zakupiła dostęp do 

bazy e-norm Polskiego Komitetu 

Normalizacyjnego. Zaletą bazy jest wgląd do 

pełnych tekstów norm publikowanych przez 

PKN (norm aktualnych oraz większości 

archiwalnych PN-EN, PN-ISO, PN-EN ISO etc. ). 

Ze względu na znaczny koszt zakupu, dostęp 

jednoczesny, tylko dla jednego czytelnika (po 

zalogowaniu do bazy). Typowym jej 

ograniczeniem jest brak możliwości 

drukowania i kopiowania. Stanowisko, na 

którym można skorzystać z bazy znajduje się w 

Czytelni Norm. Poza godzinami otwarcia 

Czytelni Norm, dostęp można uzyskać również 

w Wolnym Dostępie. Istnieje możliwość 

uzyskania indywidualnego dostępu dla Filii 

BGPW po wcześniejszej konsultacji, 

przekazaniu loginu i hasła dostępu 

kierownikowi jednostki. W sprawie uzyskania 

dodatkowych informacji prosimy o kontakt z 

Oddziałem Informacji Naukowej. 

(EK) 

Skaner samoobsługowy 

Biblioteka Główna oddała do dyspozycji 

użytkowników nowy skaner samoobsługowy, 

ulokowany w Wolnym Dostępie na III piętrze. 

Jest to skaner samoobsługowy Zeta, 

kompaktowy, szybszy od używanego  

już od kilku lat skanera ulokowanego piętro 

niżej. Urządzenie umożliwia skanowanie  

w kolorze książek, czasopism i innych 

dokumentów do formatu A3. 

Oprogramowanie automatycznie koryguje 

błędy takie, jak zniekształcone litery czy 

krzywiznę łuku książki. W każdym momencie 

skany można podglądać  

na dołączonym panelu dotykowym.  

Przy pomocy panelu odbywają się też inne  

czynności związane z obsługą skanowania: 

wybór języka panelu obsługi, potwierdzenie 

przestrzegania ochrony praw autorskich, 

wybór formatu pliku cyfrowego (pdf, jpg, tiff, 

png), wpisanie nazwy pliku. 

Użytkownik musi posiadać pendrive,  

na którym zapisywany jest zeskanowany 

materiał. Skaner jest prosty w obsłudze,  

a użytkownikom chętnie pomagają i instruują 

bibliotekarze.  

Fot. K. Araszkiewicz (MM) 

 

Pierwsza pomoc przedmedyczna 

Zgodnie z Kodeksem Karnym każdy pracownik 

zobowiązany jest do udzielenia pierwszej 

pomocy osobie poszkodowanej, dlatego  

w dniach od 12 kwietnia do 10 maja 2016 r. 

zostały przeprowadzone dla pracowników 

Biblioteki Głównej i filii BGPW trzy szkolenia  

z zakresu udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej. Kurs został zorganizowany 

przez Dział ds. Szkoleń PW i poprowadzony 

przez pracowników Inspektoratu BHP PW. 
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Wzięło w nim udział 48 osób. Szkolenie 

składało się z dwóch części: teoretyczna - 

zakończona pisemnym testem oraz 

praktyczna, na której uczestnicy szkolenia 

mogli poćwiczyć sztuczne oddychanie i 

układanie osoby poszkodowanej do pozycji 

bezpiecznej.  

Po zakończeniu instruktażu pracownicy 

otrzymali zaświadczenia dokumentujące 

ukończenie szkolenia. 

 

(JB) 

 

Reports on Geodesy and Geoinformatics 

12 maja 2016 r. Katedra Geodezji i Astronomii 

Geodezyjnej na Wydziale Geodezji  

i Kartografii zorganizowała seminarium 

poświęcone 25-leciu czasopisma Reports  

on Geodesy and Geoinformatics.  

W seminarium wzięła udział dziekan Wydziału 

Profesor Alina Maciejewska, goście z uczelni 

polskich oraz pracownicy Wydziału. Gościem 

honorowym był Profesor Janusz Śledziński, 

długoletni redaktor naczelny czasopisma.  

Czasopismo od 2012 roku jest wydawane  

w wersji elektronicznej przez wydawcę  

W tym roku ukazał się  100. numer czasopisma 

i z tej okazji został wydany w wersji 

papierowej. 

W seminarium wzięła udział Jadwiga 

Siemiątkowska, która wystąpiła z prezentacją 

o historii i dniu dzisiejszym czasopisma.  

W 100 numerze został opublikowany jej 

artykuł pt. Jubileusz 25-lecia czasopisma 

Reports on Geodesy and Geoinformatics.  

 

Z tej okazji, pracownicy Biblioteki Głównej 

wprowadzili metadane dane i skany  

artykułów ze wszystkich roczników tego 

czasopisma   do bazy Merkuriusz.

 

(JSiem) 

Wyjazd szkoleniowo-integracyjny

W dniu 13 maja 2016 r. zorganizowany został 

wyjazd szkoleniowo-integracyjny dla 

pracowników Biblioteki Głównej oraz bibliotek 

wydziałowych i instytutowych Politechniki 

Warszawskiej. Część merytoryczna, 

szkoleniowa – z prezentacjami: Agnieszki 

Kowalczuk, Moniki Gajewskiej, Alicji Potockiej, 

Alicji Portachy i Michała Szeworskiego, odbyła 

się w Warszawie, a część rekreacyjna  

w urokliwym Folwarku Klepisko w Nieporęcie 

nad Zalewem Zegrzyńskim. W pikniku 

uczestniczyło około 90 osób. Pracownicy 

integrowali się w miłej atmosferze przy grillu, 

któremu towarzyszyły zabawy plenerowe i gry 

towarzyskie.  

Za organizację odpowiedzialne były Żaneta 

Jędryka, Joanna Basińska i Iwona Moroń-

Chmielarska.   

 (IMCh, ŻJ) 
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95-lecie Wydziału Geodezji i Kartografii  

20 maja 2016 r. odbyła się Konferencja 

Jubileuszowa z okazji 95-lecia Wydziału 

Geodezji i Kartografii Politechniki 

Warszawskiej. Pani dziekan, profesor Alina 

Maciejewska, w krótkim wystąpieniu, 

przedstawiła rys historyczny Wydziału. Słowa 

uznania dla osiągnięć Wydziału wygłosił  

JM Rektor Jan Szmid. 

W konferencji wzięli udział przedstawiciele 

władz uczelni warszawskich i innych ośrodków 

akademickich w Polsce, a także 

przedstawiciele wielu instytucji związanych  

z geodezją. Władzom Wydziału wręczono 

adresy okolicznościowe z życzeniami dalszych 

sukcesów. Pracownicy zostali uhonorowani 

odznaczeniami i nagrodami za osiągnięcia 

naukowe i dydaktyczne. Wieczorem odbył się 

bal z okazji Jubileuszu. 

W konferencji wzięła udział Dyrektor Biblioteki 

Głównej PW Jolanta Stępniak oraz Jadwiga 

Siemiątkowska z Sekcji Kolekcji 

Dziedzinowych.

(JSiem) 

 

Scopus z punktu widzenia bibliotekarza  

W dniu 24 maja 2016 r. w sali dydaktycznej BG 

PW odbyło się spotkanie zorganizowane przez 

przedstawicieli firmy Elsevier pt. Scopus  

z punktu widzenia bibliotekarza i naukowca. 

W seminarium uczestniczyli bibliotekarze, 

specjaliści informacji naukowej  

oraz przedstawiciele jednostek naukowych. 

Jego celem było pogłębienie wiedzy 

dotyczącej narzędzi bazy Scopus. 

Przedstawiono między innymi funkcjonalności 

bazy oraz dalsze plany rozwoju. 

Zaprezentowano także narzędzia oceny 

dorobku naukowego dostępne w Scopus.  

 

 

W seminarium uczestniczyły 64 osoby.  

W organizacji spotkania pomagał Oddział 

Informacji Naukowej BG PW. 

Fot. E. Krześniak (MG) 

 

Bibliotekarze Dziedzinowi 

 

W związku z dołączeniem do Sekcji Kolekcji 

Dziedzinowych koleżanek z Filii Biblioteki 

Głównej (Wydział Chemiczny i Biblioteka 

Terenu Południowego), podjęto decyzję  

o zorganizowaniu cotygodniowych  

dwugodzinnych spotkań, w czasie których 

omawiane są sprawy bieżące związane  

z działalnością Sekcji. Spotkania odbywają się  

w środy w godzinach 12-14.  

Na spotkania serdecznie zapraszamy wszystkie 

Koleżanki i Kolegów z innych Oddziałów. 

(JSiem) 
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Zajęcia dydaktyczne dla studentów PW 

 

Od października 2015 do czerwca 2016 

pracownicy Oddziału Informacji Naukowej BG 

PW prowadzili wykłady, warsztaty i kursy  

e-learningowe dla studentów studiów I, II i III 

stopnia w PW w języku polskim i angielskim. 

Zajęcia były realizowane w ramach 

obowiązkowego lub obieralnego przedmiotu 

Informacja naukowa i patentowa  

na wydziałach: Inżynierii Lądowej, Inżynierii 

Chemicznej i Procesowej, Inżynierii 

Materiałowej, Wydziale Elektrycznym. 

W ramach wsparcia dla przedmiotów 

kierunkowych lub Seminarium magisterskiego  

przeprowadzono szkolenia dla studentów 

Wydziałów Chemicznego i Inżynierii 

Materiałowej oraz Wydziału Elektrycznego. 

W semestrze zimowym i letnim 2015/16 

przeprowadzono zajęcia dla doktorantów PW 

w ramach Seminarium pedagogicznego  

w zakresie przedmiotu Informacja o zasobach 

bibliotecznych. 

W ramach różnorodnych zajęć 

obowiązkowych (zaawansowanych) 

przeszkolono 2. 461 studentów studiów I i II 

stopnia, 783 doktorantów. Na platformie  

e-learningowej e-kursy zaliczyło 1307 

studentów studiów I i II stopnia oraz 405 

doktorantów. 

W ramach zajęć z Przysposobienia 

bibliotecznego  ponad trzy tysiące studentów 

studiów I stopnia w PW zostało 

przeszkolonych na platformie e-learningowej 

w okresie od października do grudnia 2015 

roku (semestr zimowy).  

W ramach zaawansowanego Przysposobienia 

bibliotecznego w semestrze letnim 2016, 

zorganizowano tradycyjne wykłady dla 300 

studentów studiów II stopnia  na Wydziale 

Inżynierii Produkcji . 

 (ATK) 

 

Przygotowania do modernizacji i remontów 

W drugim kwartale rozpoczęto przygotowania 

do realizacji planowanych na 2016 r. 

inwestycji i remontów. Zmianami objęte będą 

pomieszczenia zajmowane przez dyrekcję  

i sekretariat oraz część Wolnego Dostępu  

na II piętrze (przekształcenie na pomieszczenia 

do cichej pracy) oraz sala dydaktyczna  

na I piętrze (przekształcenie w pokoje 

biurowe). Wykonanie tych prac wymaga 

uzyskanie zgody Stołecznego Konserwatora 

Zabytków oraz Dzielnicowego Wydziału 

Architektury. Całość prac związanych  

z planowaną inwestycją będzie organizowana  

i nadzorowana przez Dział Przygotowania 

Inwestycji i Remontów PW. Biblioteka Główna 

uzyskała na ten cel dofinasowanie ze środków 

centralnych (Decyzja Rektora nr 101/2016  

z dnia 21/06/2016  w sprawie uruchomienia i 

finansowania zadania inwestycyjnego pn.: 

"Przebudowa pomieszczeń czytelni oraz 

pomieszczeń biurowo-socjlanych Biblioteki 

Głównej PW na I i II piętrze w Gmachu 

https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/04400985c85cd1229227a0038b42caf6.pdf
https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/04400985c85cd1229227a0038b42caf6.pdf
https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/04400985c85cd1229227a0038b42caf6.pdf
https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/04400985c85cd1229227a0038b42caf6.pdf
https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/04400985c85cd1229227a0038b42caf6.pdf
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Głównym PW w Warszawie przy Placu 

Politechniki 1". Przygotowano już projekty 

architektoniczno-budowlane oraz kosztorys 

inwestorski. Uruchomienie inwestycji 

planowane jest na IV kwartał 2016 r.  

Prace będą kontynuowane w 2017 roku. 

Jeszcze w tym roku za środki uzyskane  

z Funduszu Modernizacji i Rozwoju Uczelni 

planowana jest wymiana lad bibliotecznych  

w Wolnym Dostępie. 

Administracja Centralna PW będzie także   

w 2016 r. realizowała inwestycję związaną z 

 remontem świetlików na oraz dachu 

Biblioteki Głównej (Decyzja Rektora nr 

90/2016 z dnia 13/06/2016 w sprawie 

uruchomienia i finansowania zadania 

inwestycyjnego pn.: "Wykonanie przebudowy 

świetlików oraz montaż ekranu akustycznego 

przy centrali klimatyzacyjnej wraz z naprawą 

pokrycia dachowego dachu budynku Biblioteki 

Głównej Politechniki Warszawskiej 

/nadbudowa/ w Gmachu Głównym PW w 

Warszawie przy Placu Politechniki 1" . 

Na 2016 rok zaplanowana jest wymiana okien 

w Filii Biblioteki Głównej Bibliotece Terenu 

Południowego. Zadanie będzie finansowane  

z funduszu centralnego (Decyzja Rektora nr 

66/2016 z dnia 28/04/2016 w sprawie 

uruchomienia i finansowania zadania 

inwestycyjnego pn.:"Wykonanie III etapu 

termomodernizacji (wymiana okien) w 

Gmachu Starym Technologicznym PW w 

Warszawie przy ul. Narbutta 86". 

Ze środków własnych Biblioteki Głównej 

planowany jest remont i wymiana regałów w  

Punkcie Bibliotecznym DS. Żaczek         

(JoSt) 

 

Filie 

Biblioteka Wydziału Chemicznego 

 

W dniach 17-18 maja 2016 roku w Filii 

Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej 

Bibliotece Wydziału Chemicznego odbyła się  

 

 

wystawa zagranicznych książek naukowych  

z dziedziny chemii i nauk pokrewnych. 

Biblioteka zorganizowała wydarzenie wspólnie 

z firmą ABE-IPS.  

Pokazano wiele ciekawych pozycji. Wystawa 

cieszyła się dużym zainteresowaniem 

pracowników naukowych oraz doktorantów 

Wydziału Chemicznego. Z zaprezentowanych 

książek zamówiono prawie 70 tytułów. 

Wybrane pozycje zostaną zakupione  

i udostępnione w formie tradycyjnej  

w Bibliotece Wydziału Chemicznego  

lub elektronicznej w formie dostępu  

dla wszystkich użytkowników BG PW. 

 

 

https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/105b9815591b2ba41073f260c332a521.pdf
https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/105b9815591b2ba41073f260c332a521.pdf
https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/105b9815591b2ba41073f260c332a521.pdf
https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/105b9815591b2ba41073f260c332a521.pdf
https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/105b9815591b2ba41073f260c332a521.pdf
https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/105b9815591b2ba41073f260c332a521.pdf
https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/105b9815591b2ba41073f260c332a521.pdf
https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/105b9815591b2ba41073f260c332a521.pdf
https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/105b9815591b2ba41073f260c332a521.pdf
https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/7c204674db43cbe40326032ec7e7cd57.pdf
https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/7c204674db43cbe40326032ec7e7cd57.pdf
https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/7c204674db43cbe40326032ec7e7cd57.pdf
https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/7c204674db43cbe40326032ec7e7cd57.pdf
https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/7c204674db43cbe40326032ec7e7cd57.pdf
https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/7c204674db43cbe40326032ec7e7cd57.pdf
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W maju i czerwcu odbyły się dwie selekcje  

w Bibliotece Wydziału Chemicznego. Podczas 

pierwszej selekcji wytypowano książki  

z księgozbioru studenckiego, które były już 

zdezaktualizowane. Druga selekcja dotyczyła 

książek wypożyczonych przed 2005 rokiem.  

(JA, EN) 
 
 

Filia Płock 
 

W dniu 07 czerwca 2016 r. w Filii Biblioteki 

Głównej Politechniki Warszawskiej w Płocku 

odbyła się Wystawa  Książek Zagranicznych 

Wydawnictwa ABE-IPS. Jak co roku wystawa 

cieszyła się dużym zainteresowaniem 

pracowników naukowych i studentów.  

Dzięki wystawie księgozbiór Biblioteki Filii 

BGPW w Płocku wzbogacił się o kilka cennych 

pozycji książkowych, które wspomogą  proces 

naukowy i dydaktyczny pracowników 

naukowych. 

(AK) 

 

Seminaria i szkolenia

Biblioterapia w ośrodkach akademickich 

 
 

8 kwietnia 2016 r. w Dolnośląskiej Szkole 

Wyższej we Wrocławiu odbyła się 

konferencja Biblioterapia w ośrodkach 

akademickich.  

 

Przedstawiono biblioterapię jako dyscyplinę 

humanistyczną, która znalazła zastosowanie  

w innych dziedzinach naukowych: 

bibliotekoznawstwie, literaturoznawstwie, 

pedagogice specjalnej, medycynie, 

psychologii. Zaznaczono potrzebę 

przygotowania słownika terminologicznego 

oraz podręcznika metodologicznego,  

który klasyfikowałby metody zaczerpnięte  

z tych dziedzin, którymi posługuje się 

biblioterapia. 

 

Dyskutowano na temat kryteriów doboru 

literatury i innych materiałów czytelniczych 

dla potrzeb terapeutycznych, omawiano grupy 

użytkowników biblioterapii. Prelegenci 

przybliżyli rozwój oraz aktualną sytuację 

dyscypliny w Polsce. Podali przykłady 

wprowadzonych w swoich środowiskach 

praktyk i rozwiązań. Rozważano kwestię 

biblioterapii jako odrębnej nauki.  

W konferencji wzięła udział Elżbieta 

Owczarczyk.  

(EO) 

 

Spotkanie z EBSCO Information Service 

W dniu 18 kwietnia 2016 r., w Bibliotece 

Uniwersyteckiej w Warszawie, odbyło się 

spotkanie z przedstawicielami firmy EBSCO 

Information Service. 

Podczas spotkania przedstawiono prognozy 

przyszłości systemów bibliotecznych, narzędzi 

efektywnego udostępniania zasobów 

bibliotecznych, nowości EBSCO w zakresie 
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książek elektronicznych oraz baz danych  

i serwisów. 

Wiceprezes firmy EBSCO Tony Zanders, 

zaznaczył, że EBSCO stale reinwestuje   

w ciągłą poprawę proponowanych produktów 

i serwisów oraz w tworzenie nowych, zgodnie 

ze zmieniającymi się potrzebami 

użytkowników. Głównymi klientami są 

biblioteki, uniwersytety, muzea oraz instytucje 

kultury. EBSCO współpracuje z dostawcami 

wielu systemów bibliotecznych np. OCLC, 

Prolib, Ex Libris a Proquest Company, VTLS  

i innymi. Łącznie jest to 60 partnerów  

na całym świecie. Produkty oferowane przez 

EBSCO mogą być dostosowane do różnych 

oprogramowań z wykorzystaniem „open 

source”. 

Wiceprezes  Zanders omówił wyszukiwanie  

m. in. w takich systemach jak: ALMA, PRIMO, 

Meta Lab. Zwrócił uwagę na to, że będzie 

dążyło się do integracji multiwyszukiwarki 

EBSCO Discovery Service (EDS)  z ALMĄ. 

Podkreślił, że dane EBSCO będą stanowić 

zasób docelowy w narzędziu linkującym 

systemu ALMA (uResolver/SFX). EDS będzie 

stanowić graficzny interfejs nałożony  

na system biblioteczny. W związku z tym 

nastąpi pełne zastąpienie Primo. EDS zostanie 

wykorzystywany do prezentacji artykułów  

a PRIMO do katalogu. 

Omówił również nowe spojrzenie  

na zintegrowany system biblioteczny. Zwrócił 

uwagę na fakt, że biblioteki mają mniej 

pieniędzy na wprowadzanie innowacji. Koszty 

zakupu ciągle rosną ale koszt wytworzenia 

oprogramowania jest coraz mniejszy, dlatego 

stawia EBSCO na open source.  

Zadał pytania: jaka jest rola producenta 

technologii aby biblioteki mogły zakupić nowe 

technologie, jaka jest rola biblioteki w jej 

relacji z producentem technologii, kto tak 

właściwie projektuje nową generację 

systemów bibliotecznych, czy społeczeństwo 

bibliotekarzy pozostaje wierne swoim 

korzeniom?  

Wg źródła Perceptions 2015: An International 

Survey of Library Automation, January 31, 

2016 wykazuje się, że to biblioteki wskazują  

w jaki sposób firma powinna przygotowywać 

produkty dla bibliotek. Zanders stwierdził,   

że producenci oczekują, że to biblioteki  

i bibliotekarze dostosują się do wymagań 

dotyczących używania ich produktu 

a nie odwrotnie. Zwrócił uwagę na fakt,  

że korporacje w swoich ofertach często 

posuwają się za daleko, co przejawia się  

w tym, że mają: ograniczone opcje hostingu, 

ograniczone opcje zakupu (np. jeśli kupisz 

jedno to musisz kupić też drugie), ograniczone 

modele biznesowe (np. wyłącznie 

subskrypcja). Warto także podkreślić że jest 

coraz mniej opcji do wyboru, bo praktycznie 

istnieją tylko trzy oferty systemów 

bibliotecznych od dużych producentów. 

Wykazał wg źródła: librarytechnology.org,  

że większa liczba bibliotek nie posiada 

narzędzi najnowszej generacji 

wykorzystywanych w pracach bibliotecznych. 

Przy wprowadzeniu otwartych systemów 

(open sources), przy współpracy z wieloma 

wydawcami, ogranicza się ryzyko finansowe  

i obniża koszty. Współdziałanie z mniejszą 

ilością wydawców, używanie zamkniętych 

systemów bibliotecznych powiększa koszty.   

Najlepiej jest korzystać z firm, które oferują 

komplementarne produkty i serwisy, które 

ulepszają pakiety usług, które poszerzają 

zakres usług naszego portfolio. 

Zanders przedstawił również wyniki   

badania rynku dotyczącego otwartego 

oprogramowania. Na pytanie: czy popierasz 

otwarte oprogramowanie? - wynik wynosił 

100%, czy jest miejsce na to, aby ogólnie 

dostępne systemy biblioteczne konkurowały  
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z systemami wydawców? -  wynik wynosił  

90%, czy używałbyś otwartego 

oprogramowania ILS (Inter Lab System)  

w Twojej bibliotece - wynik wynosił  30%. 

Otwarte oprogramowanie ILS jest nową 

inicjatywą wspieraną przez EBSCO,   

jako narzędzie ogólnie dostępne, nowoczesne, 

modułowe otwarte na szeroko pojętą 

społeczność, z technicznym wsparciem. 

Główne cechy open source to otwartość, 

trwałość oraz transparentność. 

Natomiast Anna Abramowska omówiła 

zagadnienia dotyczące książek w ofercie 

EBSCO. Przedstawiła działalność w zakresie 

YBP Library Services, głownie używanym przez 

uniwersytety, instytucje naukowe oraz inne  

na rynku amerykańskim. Zaznaczyła,  

że na rynku książki jest coraz więcej 

dokumentów elektronicznych.  W dalszym 

ciągu istnieje trend wypożyczeń 

krótkoterminowych (Short Term Loan - STL), 

lecz biblioteki nie są właścicielami tych 

książek. STL zmniejszył się o 32%. Natomiast 

zakup DDA (Demand-Driven Acquisitions) 

zmniejszył się o 30%. Bardzo popularną formą 

wśród bibliotek jest prenumerata książek 

elektronicznych o szerokim zakresie 

tematycznym, nielimitowanym dostępie dla 

użytkowników. Książki te będą dostępne 

wkrótce w GOBI Global Online Bibliographic 

Information.  82% klientów YBP Library 

Service korzysta z zatwierdzonych planów 

przy zakupie książek drukowanych  

i elektronicznych. Budowa stabilnej kolekcji 

powinna być oparta na DDA (Demand-Driven 

Acquisitions), czyli zakupie sterowanym 

popytem, zatwierdzonym planie dostawczym 

oraz prenumeracie. Natomiast rozwijanie 

kolekcji książek drukowanych  

i elektronicznych powinno być oparte  

na wykorzystanym maksymalnie budżecie, 

przy oferowaniu różnych modeli i platform. 

Ponadto powinien być ułatwiony dostęp  

do publikacji naukowych, które są niezbędne. 

W tej chwili w ramach YBP Library  

na  platformie GOBI znajduje się ponad  

12 milionów książek drukowanych, ponad 

jeden milion książek elektronicznych. Na YBP’s 

Marketplace został zaplanowany dostęp  

do książek wyczerpanych. Każda biblioteka 

może dokonać wyboru dostawcy, platformy, 

modelu zakupu, formy książek: tytuł po tytule, 

e-kolekcje. Wersja preferowana jest wersją 

elektroniczną. Abramowska podkreśliła,  

że można otrzymywać książki opracowane  

w taki sposób, aby od razu postawić ja na 

półce (w pełni opracowana technicznie: 

ofoliowana, zbindowana a przy pomocy 

specjalistów dziedzinowych opracowana 

rzeczowo wg klasyfikacji LC, Dewey, NLM). 

Specjaliści dziedzinowi przesyłają bibliotekom 

listy z preferowanymi przez nie dziedzinami  

a biblioteki zamawiają gotowe, w pełni 

opracowane książki. 

Następną prezentację przedstawiła Urszula 

Nowicka, specjalista ds. szkoleń EBSCO. 

Stwierdziła, że EBSCO posiada 830 000 

tytułów od tysiąca wydawców. Dokumenty 

elektroniczne są prenumerowane przez 

biblioteki uniwersyteckie w Polsce  

np. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki 

Łódzkiej. Ogólnie można stwierdzić, że spada 

liczba zakupu wg potrzeb użytkowników, 

liczba instytucji korzystających z wypożyczalni 

krótkoterminowej i liczba korzystających  

z Concurrent Acess Model  (CAM). Nowicka 

omówiła formy wyszukiwania e-booków 

(eBook Viewer), pobieranie rozdziału, 

fragmentu,  metodą offline przy użyciu open 

PDF, całej książki przy użyciu zabezpieczenia 

DRM (digital rights management). 

Zainteresowane instytucje mogą zgłaszać się 

(unowicka@ebsco.com) na bezpłatne 

szkolenia EBSCO w zakresie: efektywnego 

korzystania z wyszukiwarki EDS, metod 

zaawansowanego wyszukiwania, szkolenia 

internetowego za pomocą platformy WebEx 

mailto:unowicka@ebsco.com
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oraz na prezentacje. Z materiałami 

instruktażowymi w języku polskim można 

zapoznać się pod adresem: 

http://support.epnet.com/training/lang/pl/pl.

php.  Jest możliwość otrzymania materiałów 

promocyjnych oraz skorzystania z wykładów  

na You Tube.   

O nowościach w wyszukiwarce naukowej EDS  

i w serwisach EBSCO, mówił  Dalibor Parac. 

Omówił m.in.: nowe CDN (Content Delivery 

Network) oraz ADN (Application Delivery 

Network), wyszukiwanie tematyczne. 

Przedstawił bazy, które łączą słowa kluczowe 

 z indeksem dziedzinowym w celu bardziej 

precyzyjnego wyszukiwania (Medline, Cinahl 

itp.). Istnieje sklep z aplikacjami (APP Store) 

pod adresem ebsco.com/apps. Są dwie opcje 

hostingu: EBSCO Cloud Services 

(https://cloud.ebsco.com/apps) oraz forma 

bez subskrypcji, gdzie klient sam zarządza 

aplikacją. Parac zaprezentował również 

wykorzystywane w serwisach możliwości 

wyszukiwania np. mapki z dojazdem do 

biblioteki, lokalizacją zbiorów, sprawdzanie 

dostępności pozycji na żywo (RTAC), 

możliwości drukowania i z tym związany limit 

pozycji drukowanych, a także usuwanie 

limiterów na drukowanie i nowe 

wyszukiwanie, dodatki do narzędzi: Full Text, 

Finder (odesłanie do poddziedziny po 

wyszukaniu głównej dziedziny). Omówił 

wykorzystanie różnych aplikacji: Premium, 

Curriculum Bilder, w wersji Beta (gdzie np. 

można zamienić pismo chińskie na angielskie), 

szybkie tworzenie spisu lektur w systemach 

LMS np. Moodle.                                                                                                                          

Na spotkanie z Biblioteki Głównej Politechniki 

Warszawskiej przybyli przedstawiciele 

Oddziałów: Ośrodka Informatyzacji, Ośrodka 

Informacji Naukowej, Gromadzenia Druków 

Zwartych, Opracowania Druków Zwartych, 

Bibliotekarzy Dziedzinowych.  

Źródła dodatkowe: 
EBSCO https://www.ebsco.com/ 
https://news.minitex.umn.edu/news/electronic-
resources/ebsco-acquires-ybp-library-services-and-

its-gobi-platform-baker-taylor 

Concurrent Access Model for eBooks 

http://support.epnet.com/knowledge_base/detail.

php?id=7129 
 
GOBI3 
https://www.ebscohost.com/ebooks/manage-
order/gobi-three 
 
YBP Library Services 
http://www.ybp.com/DigitalServices/ebsco.html 
 
The future of libraries  http://futureisopen.org 

 

(MK) 

 

KonferencjaTransport Research Arena  

W dniach 18-21 kwietnia 2016 r., na Stadionie 

Narodowym, odbyła się Konferencja Transport 

Research Arena (TRA2016).  

Organizatorem tego wydarzenia,  

przy wsparciu Ministerstwa Infrastruktury 

i Budownictwa, był Instytut Badawczy Dróg  

i Mostów w Warszawie, a partnerami 

konferencji  Komisja Europejska, Konferencja 

Europejskich Dyrektorów Dróg (CEDR)  

oraz europejskie transportowe platformy 

technologiczne. 

 

 

 

http://support.epnet.com/training/lang/pl/pl.php
http://support.epnet.com/training/lang/pl/pl.php
https://cloud.ebsco.com/apps
https://www.ebsco.com/
https://news.minitex.umn.edu/news/electronic-resources/ebsco-acquires-ybp-library-services-and-its-gobi-platform-baker-taylor
https://news.minitex.umn.edu/news/electronic-resources/ebsco-acquires-ybp-library-services-and-its-gobi-platform-baker-taylor
https://news.minitex.umn.edu/news/electronic-resources/ebsco-acquires-ybp-library-services-and-its-gobi-platform-baker-taylor
http://support.epnet.com/knowledge_base/detail.php?id=7129
http://support.epnet.com/knowledge_base/detail.php?id=7129
https://www.ebscohost.com/ebooks/manage-order/gobi-three
https://www.ebscohost.com/ebooks/manage-order/gobi-three
http://www.ybp.com/DigitalServices/ebsco.html
http://futureisopen.org/
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Konferencje Transport Research Arena  

to najważniejsze w Europie forum wymiany 

wiedzy i doświadczeń między światami 

polityki, nauki i biznesu, które umożliwia 

wdrożenie i komercjalizację wyników badań  

i innowacji w dziedzinie transportu  

i infrastruktury. Co dwa lata bierze w nich 

udział ponad 2 000 uczestników. Hasło 

tegorocznej edycji brzmiało: Innowacyjne 

rozwiązania dla mobilności jutra. 

 

Imprezą towarzyszącą była  wystawa, podczas 

której publiczne i prywatne instytucje, 

organizacje badawcze i przedsiębiorstwa 

prezentowały swoje działania w obszarach 

będących tematem konferencji.

Fot. K. Araszkiewicz (KA) 

  

 

Prawo autorskie - szkolenie 

22 kwietnia 2016 r. Stowarzyszenie 

Bibliotekarzy Polskich zorganizowało szkolenie 

Prawa autorskie i prawa pokrewne  

w działalności bibliotek. Ekspertem był Rafał 

Golat, radca prawny w Biurze Obsługi Prawnej 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. Celem szkolenia było 

zaprezentowanie zmian prawnych, które 

weszły w życie w listopadzie ubiegłego roku 

wraz z odniesieniem regulacji prawnych  

do działalności bibliotek.  

Podczas szkolenia zostały poruszone tematy: 

co narzuca nowelizacja ustawy w zakresie 

dozwolonego użytku bibliotecznego, 

korzystania z dzieł osieroconych, czasu 

ochrony i przedawniania się roszczeń oraz  

na co zwracać uwagę przy zawieraniu umów  

z autorami, organizacji wystaw, korzystaniu  

z utworów w Internecie, jakie są prawa 

autorskie w stosunkach pracowniczych. 

 (EN) 

 

Dzieło w POLONIE  - Psałterz floriański 

23 kwietnia 2016 r.  nastąpiła niepowtarzalna 

okazja, żeby zobaczyć Psałterz floriański  

na własne oczy - rękopis opuścił na jeden 

dzień skarbiec  Biblioteki Narodowej. 

Psałterz floriański to bezcenny zabytek języka 

polskiego, a jednocześnie księga pełna 

zagadek, rękopis, w którym każdy kolejny 

werset pisany jest naprzemiennie po łacinie, 

polsku i niemiecku. Spisany został 

najprawdopodobniej na przełomie XIV i XV w. 

Bardzo możliwe, że  był darem dla św. Jadwigi, 

a po jej śmierci używany przez kolejne polskie 

królowe. Ponownie odkryty w XIX w.  

w austriackim opactwie Sankt Florian, stał się 

naukową sensacją. Do dziś pozostaje jedną                    
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z największych zagadek polskiego 

średniowiecza. Poza trójjęzycznym 

przekładem tekstu Psalmów, księga zawiera 

tajemnicze miniatury, w których jedni chcą 

widzieć astrologiczne symbole, inni 

mnemotechniczne schematy ułatwiające 

zapamiętanie tekstu, a zdaniem niektórych 

znajdują się tam pierwsze wizerunki Mistrza 

Yody, Nosferatu i Gandalfa Szarego. 

Cały zdigitalizowany Psałterz jest dostępny  

w bibliotece cyfrowej Polona: 

polona.pl/item/52212659/12/ 

Dla zainteresowanych odbyły się również dwa 

interesujące wykłady: „Wywiad z Psałterzem 

floriańskim czyli historia małomównego 

manuskryptu” - dr Marcin Kuźmicki (Zakład 

Historii Języka Polskiego UAM).  Dyskusja 

„Yoda czy Nosferatu? Świat na marginesach 

Psałterza floriańskiego” - dr Kamil Kopania 

(Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej 

Instytutu Historii Sztuki UW) i Łukasz Kozak 

(redaktor Polona i autor Discarding Images). 

 

PIERWSZE/NAJSTARSZE. Co miesiąc Biblioteka 

Narodowa prezentuje w Pałacu 

Rzeczypospolitej pierwsze teksty i najstarsze 

zabytki kultury i historii, dokumentujące 

początki państwa polskiego. Cykl prezentacji  

z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski.

 

Fot. K. Araszkiewicz (KA) 

 

Książka, Biblioteka, Informacja 

 

W dniach 25-26 kwietnia 2016 r.  

na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego 

w Kielcach odbyła się Piąta Ogólnopolska 

Konferencja Naukowa KSIĄŻKA, BIBLIOTEKA, 

INFORMACJA – MIĘDZY PODZIAŁAMI 

A WSPÓLNOTĄ. Udział w Konferencji wzięły: 

Justyna Antosik, Agnieszka Kowalczyk, Alicja 

Potocka.  

 

Na konferencję przygotowano i wygłoszono 

referat Gromadzenie oraz zarządzanie 

zbiorami w wersji papierowej i elektronicznej  

w Bibliotece Głównej Politechniki 

Warszawskiej. Autorkami referatu są Alicja 

Potocka i Agnieszka Kowalczyk.  

 

W referacie omówiono gromadzenie zbiorów 

hybrydowych we współczesnej bibliotece. 

Pokazano   narzędzia  i  procedury 

wykorzystywane dla efektywnego 

uzupełniania zbiorów hybrydowych, ich  

ewidencji i selekcji, z uwzględnieniem 

gromadzenia i ewidencji książek 

elektronicznych. Zaakcentowano też  

zintegrowane gromadzenie wydawnictw  

w wersji papierowej i elektronicznej 

Zaprezentowano w nim sposoby kontroli 

dostępu do zbiorów elektronicznych  

oraz problemy wynikające ze zmiany dostawcy  

lub zmiany zawartości oferowanych baz.  

 (APot) 

 

http://polona.pl/item/52212659/12/
https://www.facebook.com/bnpolona/
https://www.facebook.com/discardingimages/


Informacje 

 

 

16 

Długie życie fotografii 

W Domu Spotkań z Historią przy ulicy Karowej 

w Warszawie odbyło się w dniach  

26-27 kwietnia 2016 r. szkolenie, podczas 

którego uczestnicy zapoznali się  

z zagadnieniami związanymi z konserwacją, 

archiwizacją, digitalizacją, udostępnianiem 

oraz pracą ze społecznością lokalną  

z wykorzystaniem fotografii.  

Wykładowcami byli eksperci, z różnych 

instytucji, związanych z fotografią,  

m.in. Narodowego Archiwum Cyfrowego, 

Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 

Fundacji Archeologii Fotografii czy Ośrodka 

KARTA.  

Szkolenie było finansowane funduszów EOG 

(norweskich), pochodzących z Islandii, 

Liechtensteinu i Norwegii oraz środków 

krajowych. Cieszyło się bardzo dużą 

popularnością. 

W ramach szkolenia każdy z uczestników wziął 

udział w jednym warsztacie. Twórcą projektu  

Długie życie fotografii była Fundacja 

Archeologii Fotografii.  

Z Biblioteki Głównej PW w szkoleniu wzięła 

udział Teresa Gumołowska. 

(TG) 

Warsztaty dla autorów publikacji naukowych 

W dniu 27 kwietnia 2016 roku odbyło się 

szkolenie dla autorów pt. “Elsevier Autor 

Seminar” przeprowadzone przez Panią Lucie 

Boudová, przedstawicielkę firmy Elsevier. 

Program szkolenia obejmował porady  

dla autorów związane z redagowaniem  

i publikacją prac naukowych oraz prezentacje 

programu Mendeley. W seminarium 

uczestniczyło 106 osób.  

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie 

wydarzeniem, spotkanie odbyło się w auli 

Centrum Zarządzania Innowacjami  

i Transferem Technologii PW (CZIiTT).  

W organizacji spotkania pomagał Oddział 

Informacji Naukowej BG PW. 

 

Fot. E. Krześniak (EwK) 

 

X Konferencja Miasto i Transport 

28 kwietnia 2016 r. w Gmachu Głównym 

Politechniki Warszawskiej odbyła się  

X Konferencja Naukowo-Techniczna Miasto  

i Transport.  

Organizatorami konferencji byli: Instytut Dróg 

i Mostów PW, Koło Naukowe Inżynierii 

Komunikacyjnej PW, Miasto Stołeczne 

Warszawa, Stowarzyszenie Inżynierów  

i Techników Komunikacji RP oraz Biuro 
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Drogownictwa i Komunikacji Zarządu 

Transportu Miejskiego. 

Tematem obrad tegorocznej konferencji  

był Lokalny transport zbiorowy. Prelegenci 

wygłosili referaty m. in. na temat planów  

i rozwoju II Linii Metra, wykorzystania 

autobusów  niskoemisyjnych w Warszawie  

a także rozwoju zielonych torowisk w Polsce. 

W konferencji wzięła udział Żaneta Jędryka  

z Oddziału Udostępniania i Przechowywania 

Zbiorów BG, Sekcja Kolekcji Dziedzinowych. 

 (ŻJ) 

 
Od skryptoriów po nowe media 
 

Dnia 6 maja 2016 r. odbyła się III Ogólnopolska 

Konferencja Naukowa Od skryptoriów  

po nowe media, której organizatorem było 

Koło Naukowe Instytutu Informacji Naukowej  

i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu 

Warszawskiego. 

Konferencja była formą pożegnania  

z Wydziałem Historycznym, a zarazem 

początkiem nowego rozdziału w historii 

Instytutu, jakim jest połączenie Wydziału 

Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii  

wraz z Instytutem Dziennikarstwa na początku 

nowego roku akademickiego 2016/2017.  

Tematy wystąpień to: historia książki  

i bibliotek, społeczeństwo informacyjne,  

ochrona zbiorów, dziedzictwo kulturowe  

oraz architektura informacji i wiedzy.  

W konferencji uczestniczyła Teresa 

Gumołowska oraz Izabella Rokita. 

 

(IR, TG)

 

Konferencja  Zarządzanie i organizacja bibliotek 

 
W dniach 11-13 maja 2016 r. w Gdańsku, 

odbyła się X Bałtycka Konferencja 

Zarządzanie i organizacja bibliotek  

pod hasłem Zarządzanie jakością. Nowe 

rozwiązania w działalności biblioteczno-

informacyjnej. Konferencja  zorganizowana 

została przez Uniwersytet Gdański, Bibliotekę 

Główną Politechniki Gdańskiej oraz Komisję 

Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia 

Bibliotekarzy Polskich. Podczas dwóch dni 

obrad prelegenci wygłosili ponad  

40 referatów, których tematyka dotyczyła 

następujących zagadnień: 

 systemy zarządzania jakością  

w bibliotekach, ośrodkach informacji  

i instytucjach kultury 

 standardy ewaluacji bibliotek 

cyfrowych i repozytoriów 

instytucjonalnych 

 komunikacja z użytkownikiem  

w procesach wdrażania systemu 

zarządzania jakością w bibliotekach 

 badania satysfakcji użytkownika  

a jakość usług biblioteczno-

informacyjnych 
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 statystyki biblioteczne – normy  

i standardy 

 jakość w zarządzaniu informacją 

 biblioteka jako ucząca się organizacja 

(Learning Organisation) 

 czytelnik = użytkownik = klient. 

Ewolucja czy rewolucja? 

 współczesna filozofia jakości  

w bibliotekach 

 jakość a promocja usług 

bibliotecznych, usług informacyjnych  

i usług instytucji kultury Działalność 

marketingowa oparto o jakość usług 

 spojrzenie na jakość z trzech 

perspektyw: użytkowników, 

pracowników i kadry zarządzającej 

 jakość kształcenia specjalistów usług 

informacyjnych 

 jakość w działalności naukowej  

z zakresu bibliologii i informatologii 

Podczas drugiego dnia konferencji, poza 

wysłuchaniem referatów, uczestnicy mieli 

możliwość wzięcia udziału w  jednym  

z czterech warsztatów: 

 Wykorzystanie metody zarządzania 

jakością CAF w bibliotekach 

 Fascynacje czytelnicze - kreatywne gry 

książkowe 

 Projektowanie badania secret client 

 Prowadzenie analizy SWOT  

w bibliotekach 

 

W konferencji wzięła udział Edyta Strzelczyk, 

która wystąpiła z ciekawym referatem Jakość 

postrzegana jako satysfakcja użytkowników 

oraz Agnieszka Celej. 

 
(ES, AC) 

 
Grafika dla niegrafików 

13 maja 2016 r. Stowarzyszenie Bibliotekarzy 

Polskich  wraz z Biblioteką Publiczną  

im. Zygmunta Jana Rumla  w Warszawie 

zorganizowały warsztaty Grafika 

komputerowa dla nie grafików – cz.II. 

Warsztaty podzielone były na trzy bloki. 

Blok pierwszy poświęcony był  grafice 

rastrowej, podstawowych formatach 

i rozdzielczościach zdjęć oraz dostępnych 

w Internecie portali z grafiką. Omówione 

zostały również prawa autorskie oraz wolne 

licencje. 

Drugi  obejmował edycję i obróbkę zdjęć 

w edytorze graficznym czyli kadrowanie, filtry, 

efekty itp. Ostatni blok szkolenia polegał 

na tworzeniu projektu graficznego 

i jego kompozycji. 

Uczestnicy pracowali na darmowym 

programie graficznym PIXLR dostępnym 

online. 

 W spotkaniu wzięła udział Aneta Winiecka  

z Filii BG PW- Biblioteki Wydz. Chemicznego 

(AW) 

Otwarty dostęp do publikacji naukowych             

 

17 maja 2016 r. w Instytucie Badań 

Literackich PAN IBL miały miejsce warsztaty 

Otwarty dostęp do publikacji naukowych. 

Organizatorem spotkania było Centrum 

Humanistyki Cyfrowej IBL PAN oraz Platforma 

Otwartej Nauki (ICM, Uniwersytet 

Warszawski). 
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W pierwszej części warsztatów omówione 

zostały następujące zagadnienia: kierunki 

zmian komunikacji naukowej z perspektywy 

modeli otwartych, konkurencyjność  

czy komplementarność zielonej i złotej drogi 

OD, jak udostępnić swoje publikacje i gdzie 

szukać innych, widoczność publikacji  

w Internecie, otwarty dostęp do książek. 

Druga część poświęcona była kwestiom 

prawnoautorskim, które często wzbudzają 

sporo wątpliwości a w części trzeciej 

zaprezentowano repozytorium PAN RCIN  

oraz pomocniczy zbiór IBL PAN  

w Repozytorium CeON. Wykłady poprowadzili 

pracownicy PON oraz IBL PAN.  

W spotkaniu uczestniczyła Elżbieta 

Owczarczyk.                                                                                                             

(EO) 

 

Konferencja Ochrona zbiorów  

W Bydgoszczy, na Uniwersytecie Kazimierza 

Wielkiego, odbyła się 19-20 maja 2016 r. 

konferencja naukowa pt. Ochrona zbiorów 

bibliotecznych. Przeszłość-Teraźniejszość-

Przyszłość. Uczestniczyli w niej 

przedstawiciele 28 ośrodków naukowych  

i bibliotecznych z różnych części kraju.  

Była to interdyscyplinarna konferencja. 

Najwięcej referatów dotyczyło ochrony 

zbiorów w ujęciu historycznym,  

choć nie zabrakło tematów dotyczących 

digitalizacji czy konserwacji. Wydarzeniu 

towarzyszyły pokazy skanerów oraz sprzętu  

do zabezpieczenia zbiorów.  

Z Biblioteki Głównej PW  na konferencji była   

Teresa Gumołowska. 

(TG) 

 

 

INFORUM 2016  w Pradze    

W dniach 24-25 maja 2016 r.  odbyła się  

w Pradze 22. coroczna konferencja INFORUM 

2016 (Conference on Professional 

Information Resources), dotycząca zagadnień 

związanych z profesjonalnymi zasobami 

informacyjnymi służącymi rozwojowi nauki, 

edukacji i biznesu. Tematem przewodnim 

tegorocznej konferencji było: Looking beyond 

the horizon (Patrząc poza horyzontem). 

Organizatorzy Albertina Icome Praha  

oraz Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Pradze, 

jak zawsze zaprosili do udziału w konferencji 

bibliotekarzy, nauczycieli akademickich, 

lekarzy, prawników, wydawców, firmy 

zajmujące się dostarczaniem zasobów 

elektronicznych oraz studentów.  

W  konferencji uczestniczyło około 400 osób  

z Serbii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Polski, 

Austrii, Niemiec i innych krajów, jednak 

najwięcej uczestników liczyła grupa z Czech  

i Słowacji. 

W dniu poprzedzającym INFORUM 2016 

organizatorzy zaproponowali warsztaty 



Informacje 

 

 

20 

zorganizowane we współpracy z Biblioteką 

Czeskiej Akademii Nauk, Muzeum Narodowym 

Czech oraz Narodową Biblioteką Techniczną. 

Pierwszy związany był z zagadnieniami 

kształcenia kompetencji informacyjnych 

użytkowników w bibliotekach akademickich – 

praktyczne aspekty w zakresie metod 

nauczania i tworzenia treści cyfrowych. 

Warsztat drugi dotyczył kluczowych aspektów 

zachowania i zabezpieczania dokumentów 

audiowizualnych w dłuższej perspektywie. 

W konferencji wzięła udział Anna Tonakiewicz-

Kołosowska i Iwona Socik, z przygotowanym 

wystąpieniem i prezentacją na temat:  

Promotion, Making E-Books Available  

and Tools Supporting these Processes – 

Warsaw University of Technology Main 

library’s Experience, dostępne pod adresem: 

http://www.inforum.cz/proceedings/2016/31 

Wszystkich zainteresowanych dostępem  

do pozostałych materiałów konferencyjnych 

odsyłamy do pełnych tekstów wystąpień  

i prezentacji pod adres:  

http://www.inforum.cz/en/programme 

Fot. I. Socik (ATK) 

Seminarium CPI 

2 czerwca w Warszawie odbyło się kolejne 

seminarium z cyklu Badania Naukowe, 

którego organizatorem było Centrum 

Promocji Informatyki (CPI). Temat 

seminarium dotyczył otwartego dostępu  

do publikacji naukowych w kontekście 

wytycznych unijnego programu finansowania 

badań naukowych Horyzont 2020. 

Seminarium prowadził dr Emanuel Kulczycki  

z Uniwersytetu Adama Mickiewicza  

w Poznaniu. Wśród prelegentów znaleźli się: 

Lidia Stępińska-Ustasiak i Wojciech Fenrich z 

Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania 

Matematycznego i Komputerowego 

Uniwersytetu Warszawskiego, Ewa Rozkosz  

z Centrum Informacji Naukowej Dolnośląskiej 

Szkoły Wyższej, Barbara Szczepańska  

z Biblioteki Kancelarii Prawnej Hogan Lovells 

oraz wspomniany Emanuel Kulczycki.  

Prelegenci tłumaczyli, czym jest otwarty 

dostęp i otwarta nauka oraz wyjaśniali  

jak zapewnić infrastrukturę potrzebną  

do upowszechniania wyników badań  

w otwartym dostępie i jak umieszczać 

publikacje w repozytorium. Oprócz tego, 

opowiadali o prawnych aspektach otwartego 

dostępu oraz obalali mity i uświadamiali 

niebezpieczeństwa otwartego dostępu 

widziane z perspektywy autora i jednostki 

naukowej.   

W seminarium udział wzięła Anna Kamińska  

z Filii BG Biblioteki Wydziału Chemicznego.  

(AnKa)

 

Workshop: Teaching Information  

and Digital Literacies 

http://www.inforum.cz/proceedings/2016/31
http://www.inforum.cz/en/programme
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Targi przemysłowe ITM Polska 

W dniach 7-10 czerwca 2016 r. w Poznaniu, 

odbyły się Targi Przemysłowe ITM - Innowacje, 

Technologie, Maszyny.  

Targi podzielono na siedem salonów 

tematycznych co umożliwiło zapoznanie się 

z różnymi fazami tworzenia nowoczesnego 

produktu – od koncepcji oraz projektu poprzez 

różnorodne etapy procesu: obróbkę 

skrawaniem, odlewnictwo, spawalnictwo, 

lakiernictwo, transport, aż do efektu finalnego 

i bezpieczeństwa pracy. 

 

W ramach przestrzeni specjalnych 

prezentowane były potężne maszyny  

oraz innowacyjne technologie i rozwiązania. 

W ostatnich dwóch dniach targów 

uczestniczyła Ewelina Krześniak - Bibliotekarz 

Dziedzinowy w zakresie Technologii Maszyn  

i Technik Wytwarzania. 

 

Fot. E. Krześniak (EwK) 

 

Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna 

 

10 czerwca 2016 r. Biblioteka Narodowa 

przeprowadziła szkolenie na temat  

cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej 

ACADEMICA.  

Na szkoleniu przedstawiono historię 

Academiki, zmiany jakie zaszły od 2014 r., 

zwiększone zasoby oraz funkcjonalność.  

Program szkolenia obejmował prezentację 

oraz zajęcia warsztatowe. 

Pierwszy blok prezentował charakterystykę 

ogólną cyfrowej wypożyczalni,  

jej funkcjonalność i podstawy prawne 

funkcjonowania. 

Ćwiczenia warsztatowe obejmowały obsługę 

Academiki od strony bibliotekarza  

i użytkownika, praktyczne ćwiczenia 

funkcjonalności oraz zapoznanie się  

z możliwościami Academiki. 

Szkolenie prowadzili specjaliści z Biblioteki 

Narodowej. W szkoleniu brały udział Aneta 

Winiecka i Emilia Nowakowska z Filii  

BG PW- Biblioteki Wydziału Chemicznego.

 (AW) 
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VII Piknik Archiwalny 

W sobotę, 11 czerwca 2016 r. w Pałacu  

Staszica odbył się VII Warszawski Piknik 

Archiwalny współorganizowany przez prawie 

30 instytucji (archiwów, bibliotek, muzeów)  

z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów.  

W nawiązaniu do hasła przewodniego Pikniku 

Patroni warszawskich ulic i kobiety zasłużone 

dla stolicy, Biblioteka Główna PW  

przygotowała wystawę planszową 

Profesorowie Politechniki Warszawskiej  

w dwudziestoleciu międzywojennym. Patroni 

warszawskich ulic. 

Osoby zainteresowane tematyką Pikniku 

Archiwalnego mogły zobaczyć wiele ciekawych 

wystaw, uczestniczyć w spotkaniach, 

wykładach i prezentacjach, oglądać projekcje 

filmowe,  brać udział w konkursach 

związanych z patronami stołecznych ulic  

i kobietami Warszawy. 

(JK) 

 

Konferencja Cyfrowe wyzwania  

 

Konferencja Cyfrowe wyzwania: kompetencja 

cyfrowe a uczestnictwo w kulturze  odbyła się 

13 czerwca 2016 r. na Uniwersytecie 

Warszawskim. Została zorganizowana przez 

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, 

we współpracy z Instytutem Informacji 

Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, 

Instytutem Kulturoznawstwa SWPS  

i Muzeum UW.  

 

Jednym z tematów konferencji było 

użytkowanie nowych form medialnych przez 

odbiorców oferty kulturalnej. Przedstawiono 

problem projektowania usług cyfrowych  

w sposób nieadekwatny do potrzeb 

użytkowników. Rozważano kwestię niskiej 

motywacji osób wykluczonych cyfrowo  

do korzystania z technologii komunikacyjnych 

oraz niewielkiej świadomości istnienia 

narzędzi pozwalających na bardziej skuteczne 

działanie. Na podstawie przeprowadzonych 

badań, przedstawiono wnioski:  

„w początkowej fazie należy zbadać 

analogowe potrzeby kulturalne użytkowników, 

a następnie wyłonić te potencjalnie najbardziej 

motywujące”. Dopiero wówczas można 

przystąpić do projektowania narzędzi 

potrzebnych do zaspokojenia 

zdiagnozowanych potrzeb, które jednocześnie 

będą rozwijać kompetencje cyfrowe 

użytkowników. 

 

Zarysowano cechy charakterystyczne tzw. 

pokolenia Z – osób urodzonych po 1995 roku, 

które w tej chwili są na pierwszych latach 

studiów i wchodzą na rynek pracy. Pochylono 

się nad pytaniem: Jakie kompetencje  

są rzeczywiście potrzebne do aktywnego 

uczestniczenia w kulturze: model relacyjny  

czy bardziej uniwersalne rozwiązania,  

z identycznymi wskazaniami dla wszystkich  

na określonych etapach rozwoju i edukacji 

formalnej? 

 

Zaprezentowano zjawisko self-publishingu  

samodzielnego publikowania własnych 

tekstów, które stało się istotnym nurtem  

we współczesnym ruchu wydawniczym. 

W wykładzie poświęconym digitalizacji kultury 

działanie to przedstawiono jako jeden  

z priorytetów polityki kulturalnej państwa  

oraz zmiany postrzegania jej roli. Kierunek 

zmiany dotyczy ulokowania procesu 

digitalizacji w obowiązujących modelach 
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strategicznego zarządzania instytucjami 

kultury a także misji społecznej, jaka stawiana 

jest przed digitalizacją oraz upowszechnianiem 

jej efektów. 

 

W kolejnym wystąpieniu przedstawiono 

możliwości wykorzystania QR kodów  

jako dopełnienia tekstu naukowego  

czyli wyrażenia treści, które nie są dostępne  

za pośrednictwem tradycyjnego tekstu 

pisanego. QR kod może zawierać m.in.: 

statystyczne wyniki badań, tabele, wykresy, 

wypowiedzi autora lub jego rozmówców, 

materiały audiowizualne, a nawet podkład 

muzyczny dołączony do artykułu. Czytelnicy 

mogą bezpośrednio zaangażować się w treść 

książki lub artykułu – wyrażenia swoich opinii 

w postaci komentarzy. 

 

W prezentacji poświęconej efektywnym 

sposobom oferowania dostępu do zbiorów  

i usług bibliotecznych w sieci przedstawiono 

wyniki badań wykorzystania poszczególnych 

elementów strony internetowej przykładowej 

biblioteki. Najbardziej istotne  

dla użytkowników elementy, to: katalog 

online, konto użytkownika, zbiory cyfrowe 

oraz działalność kulturalna biblioteki. 

Najmniejsze zainteresowanie dotyczyło treści 

związanych z samą biblioteką, takich jak: 

historia, statystyki, opinie, plany.  

W wystąpieniu zwrócono uwagę na problem 

nadmiaru treści na witrynach internetowych. 

 

W trakcie panelu dyskusyjnego poruszano 

problem dryfowania czytelnictwa w Polsce  

na tym samym niskim poziomie czyli stanu,  

w którym nie wzrasta liczba osób czytających 

dłuższe teksty. Podkreślono narastające 

zainteresowanie jedynie krótkimi tekstami, 

tzw. czytaniem informacyjnym, narzędziowym 

w miejsce czytania tekstów dłuższych, 

wymagających skupienia i zaangażowania 

wyobraźni. 

 

W konferencji uczestniczyły: Justyna Antosik, 

Katarzyna Araszkiewicz, Maria Miller-

Jankowska, Elżbieta Owczarczyk.                                                                                         

   (EO) 

 

 

 

Praktyki w Narodowym Archiwum Cyfrowym  

W dniach 13-17 czerwca 2016 r. w Oddziale 

Zbiorów Fotograficznych Narodowego 

Archiwum Cyfrowego odbyła praktyki 

zawodowe Teresa Gumołowska. Celem 

praktyk było poszerzenie wiedzy z zakresu 

gromadzenia, ochrony, przygotowania, 

opracowania zbiorów fotograficznych a 

następnie udostępniania fotografii, w tym 

głównie zdjęć z lat 40-tych do 70-tych zgodnie 

ze standardami stosowanymi w Narodowym 

Archiwum Cyfrowym. Zdobyte doświadczenia 

zostaną wykorzystane w dalszych pracach nad 

tworzeniem, opracowaniem i udostępnianiem 

dokumentów ikonograficznych  zgromadzonych 

w Oddziale Zbiorów Specjalnych. 

(HZ) 
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Sympozjum naukowe Znaki towarowe w UE  

 

21 czerwca 2016 r. w Hotelu Mercure  

w Warszawie odbyło się sympozjum naukowe 

Znaki towarowe w Unii Europejskiej 

zorganizowane przez Urząd Patentowy RP. 

Omówione zostały zagadnienia związane  

z używaniem znaków towarowych  

na terytorium państw Unii Europejskiej, 

dochodzeniem roszczeń w zakresie znaków 

towarowych, zasady jednolitości znaku 

towarowego oraz zasady terytorializmu 

ochrony znaku towarowego. 

Wykłady prowadzili eksperci z czołowych 

ośrodków akademickich oraz instytucji 

państwowych m.in. z Niemiec i Anglii.  

W seminarium uczestniczyła Ewelina 

Krześniak. 

(EwK) 

 

 

Szkolenie MS PowerPoint 

 

W dniach 21-23 czerwca 2016 r.  

w Warszawie, w Gmachu biurowym PW 

odbyło się szkolenie MS PowerPoint 

zorganizowane przez DZIAŁ PW ds. SZKOLEŃ. 

W trakcie 3 dni zajęć (każdy dzień po 4 godz.) 

uczestnicy uczyli się praktycznej obsługi 

programu.  

Warsztaty przeprowadził certyfikowany trener 

MS Office Konrad Kowalczyk z firmy Integral 

Technologies. W szkoleniu wzięły udział Aneta 

Winiecka i Justyna Antosik z Filii BG PW 

Biblioteki Wydziału Chemicznego. 

(JA) 

 

Szkolenie MS Word 2013 

W dniach 15-17 oraz 28-30 czerwca 2016 r.  

w szkoleniach MS Word 2013 

(średniozaawansowany i zaawansowany) 

wzięły udział Iwona Lipińska i Marzena 

Pierścieniak. Szkolenie odbyło się  w Gmachu 

biurowym PW, a zorganizował je DZIAŁ PW  

ds. SZKOLEŃ. W trakcie 12 godzin zajęć 

uczestnicy uczyli się praktycznej obsługi 

programu. 

Warsztaty przeprowadził certyfikowany trener 

MS Office Konrad Kowalczyk z firmy Integral 

Technologies. 

 (IL) 
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Rozmowy o bibliotekach 

W dniach 22-24 czerwca 2016 r. w Rogowie 

odbywała się VII Konferencja Biblioteki 

Politechniki Łódzkiej  Rozmowy  

o bibliotekach. To już druga edycja tej 

konferencji, realizowana w formule dyskusji 

poprzedzonej wystąpieniami prelegentów. 

Autorzy wystąpień, wyłonieni zostali  

w głosowaniu, które odbyło się na podstawie 

streszczenia ich tez i wystąpień, w marcu. 

 W tym roku najwięcej głosów oddano na 

wystąpienie Dyrektor BG Politechniki 

Warszawskiej Jolanty Stępniak Krajowy 

system informacji o nauce – szansą  

dla bibliotek szkół wyższych.  

Taka formuła konferencji pozwala na szersze 

przedyskutowanie ważnych dla bibliotekarzy 

spraw. W tym roku dyskutowano m.in.  

o systemach POL-on, PBN i  INFONA, 

zmieniającym się zawodzie bibliotekarza, 

zmianach w bibliotekach, nowych typach 

zbiorów (beletrystyka), badaniu jakości usług 

użytkowników.  

Prezentacje inicjujące dyskusję dostępne są  

na stronie konferencji: 

http://7kbpl.systemcoffee.pl/index.php?id=24  

 

Konferencję poprzedził Alma Day (21 

czerwca), tradycyjnie organizowany przez 

firmę Aleph Polska, tym razem w Łodzi.  

W tym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 

Oddziału Informatyzacji BG, a w drugiej części 

konferencji udział wzięły dyrektor Jolanta 

Stępniak i Alicja Portacha.

(JoSt)

 

http://7kbpl.systemcoffee.pl/index.php?id=24

