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Zapraszamy 
• Do Wypożyczalni Studenckiej w powiększonych 

i odremontowanych pomieszczeniach na parterze 
Gmachu Głównego 

• do Czytelni Ogólnej w tymczasowych 
pomieszczeniach na I piętrze Gmachu Głównego 

• do Ośrodka Informacji Naukowej – w nowych 
pomieszczeniach na I piętrze, gdzie możemy już 
udostępniać normy i bazy danych na CD-ROM. 
Usługi wymagające korzystania z telefonów i sieci 
komputerowej, świadczymy chwilowo 
w dotychczasowych pomieszczeniach w pokoju nr 11 
na parterze Gmachu Głównego. 

W dotychczasowych pomieszczeniach znajdują się 
również: 
• Czytelnia Czasopism – pok. 123 w Gmachu 

Głównym (przeniesienie czytelni do nowych 
pomieszczeń w nadbudowie na II piętrze będzie 
mogło nastąpić po zakończeniu drugiego etapu prac 
budowlanych) 

• Ośrodek Informacji Chemicznej z systemem STN 
w Gmachu Starej Chemii 

• Pracownia Reprograficzna (świadczenie usług 
w nowych pomieszczeniach możliwe już wkrótce po 
zakończeniu prac budowlanych na parterze 
nadbudowy). 

Dziękujemy 
 Władzom Uczelni za troskę o  stworzenie 

użytkownikom warsztatu pracy naukowej i studiów - 
godnego największej uczelni technicznej w Polsce  

 Użytkownikom, a przede wszystkim studentom, że 
wykazali cierpliwość znosząc niedogodności, 
spowodowane realizacją budowy i  związany z tym 
brak dostępu do zbiorów Biblioteki Głównej 

 Wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji 
I etapu prac budowlanych i oddania części 
pomieszczeń w nadbudowie  

 Bibliotekarzom, zarówno Biblioteki Głównej, którzy 
dokładali starań, aby łagodzić użytkownikom skutki 
braku dostępu do zbiorów, jak i bibliotekarzom 
z bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego, 

zwłaszcza filii Biblioteki Głównej, bibliotek domów 
studenckich i bibliotek wydziałowych, którzy w 
znacznie większym niż dotychczas stopniu wspierali 
działalność Biblioteki Głównej. 

Oczekujemy 
• Z końcem roku 1998 oddania użytkownikom 

Biblioteki Głównej wszystkich pomieszczeń w 
nadbudowie (użytkowników prosimy jeszcze o 
cierpliwość); 

• do końca lutego zakończenia III etapu prac 
budowlanych i przekazania Bibliotece Głównej 
magazynów oraz pozostałych pomieszczeń po 
adaptacji. 

Informujemy 
Informujemy, że w dniu 19.10. Jego Magnificencja 
Rektor Politechniki Warszawskiej oraz członkowie 
Kolegium Rektorskiego zapoznali się ze stanem prac 
budowlanych oraz wynikiem realizacji projektu 
rozbudowy Gmachu Głównego na potrzeby Biblioteki 
Głównej. 

W tym dniu również Dyrekcja Biblioteki Głównej 
została zaproszona na spotkanie z Komisją Nauki 
Samorządu Studentów w celu przedstawienia 
kierunków działalności Biblioteki Głównej oraz 
przeznaczenia pomieszczeń w nadbudowie zgodnie z 
projektem. 

Studenci wykazali w czasie spotkania żywe 
zainteresowanie, a Przewodniczący Komisji Pan Tomasz 
Piłka wyraził na posiedzeniu Senatu w dniu 21.10.br. 
aprobatę dla proponowanej przez Dyrekcję wizji 
nowoczesnej biblioteki.  

(E.D.) 

Wypożyczalnia Studencka 
d paru dni działa w odnowionym pomieszczeniu 
Wypożyczalnia Studencka (wejście z Dużej Auli). 
Wie już o tym większość studentów, wielu już 

skorzystało z jej usług. Uruchomiliśmy tyle terminali, ile 
na dzień dzisiejszy było możliwe. Poza tym działają 
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terminale w Bibliotece DS. Akademik (Pl. Narutowicza) 
oraz wejście telnetowe. Staraliśmy się, aby studenci mogli 
uzyskać jak najszybciej dostęp do zbiorów, choć nie 
udało nam się (z przyczyn od nas niezależnych) zrobić 
tego na już na 1 października. Teraz liczba sprawnych 
terminali zależeć będzie również od samych 
użytkowników. Stwierdziliśmy bowiem, że chęć 
eksperymentowania z systemem zabezpieczeń popchnęła 
pewne osoby do działań grożących długotrwałym 
wyłączeniem niektórych terminali z użytku – na czym 
straciliby sami użytkownicy 

Jakie usługi świadczy 

Ośrodek Informacji 
Naukowej 

środek Informacji Naukowej Biblioteki Głównej 
Politechniki Warszawskiej jest jednym z oddziałów 
biblioteki, który zgodnie z potrzebami użytkowników 

zmuszony jest do stałej modernizacji działalności. Od 
wielu lat ulega on przeobrażeniom, szczególnie 
w sposobie prowadzenia działalności informacyjnej. 
Nowe źródła i narzędzia wyszukiwawcze informacji 
przyjmowane są z wyraźnym zadowoleniem przez 
naszych użytkowników. Ośrodek prowadzi różnorodną 
działalność począwszy od informacji bieżącej (informacje 
katalogowe, telefoniczne, pisemne i ustne odpowiedzi na 
pytania użytkowników), do realizacji zamówień 
tematycznych, oraz obsługi własnych i obcych baz 
danych. 

W realizowaniu podstawowej pracy Ośrodka, 
niezbędne stały się bazy własne, którymi są przede 
wszystkim komputerowe katalogi książek i czasopism, 
oraz bazy bibliograficzne i bazy obejmujące materiały 
konferencyjne. Są to: 

- KATALOG - komputerowy katalog książek 
Biblioteki Głównej, tworzony w podsystemie KANAB. 
Udostępniony użytkownikom w systemie APIS-ZB. 
Podaje informacje o książkach wprowadzonych do 
zbiorów, sukcesywnie uzupełniany retrospektywnie. 

- SYMPO - Centralny katalog materiałów 
konferencyjnych, znajdujących się w ponad 60-ciu 
polskich bibliotekach technicznych. Baza zawiera opisy 
materiałów z konferencji, zjazdów, kongresów, 
sympozjów i innych spotkań, odbytych od 1980r. 

- CZASO1 - Komputerowy katalog czasopism 
Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej 

- CZASO2 - baza zawierająca informacje 
o czasopismach polskich prenumerowanych przez 
Bibliotekę Główną oraz biblioteki wydziałowe w latach 
1994-1996. 

- BIBLIO - bibliografia publikacji pracowników 
Politechniki Warszawskiej. Rejestruje wszystkie 
opublikowane typy dokumentów od 1987r. 

- DOKTO - Bibliografia prac doktorskich 
i habilitacyjnych, obronionych na Politechnice 
Warszawskiej. Baza obejmuje prace od 1994r. 

- WYKAZ - Wykaz czasopism naukowych i innych 
nośników informacji naukowej. Zawiera informacje 
o czasopismach naukowych i innych nośnikach 
informacji importowanych do Polski w latach 1992-1997. 
(baza będąca własnością Polskiej Fundacji 
Upowszechniania Nauki). 

Użytkownicy odwiedzający Ośrodek Informacji 
Naukowej zawsze mogą liczyć na fachową pomoc. Jeśli 
nasze własne bazy komputerowe okazują się 
niewystarczające, to w kompletowaniu odpowiedniego 
zestawu literatury pomóc mogą bazy bibliograficzno-
abstraktowe na dyskach optycznych lub dostępne 
w Internecie. Te znane i cenione na całym świecie bazy 
jak: INSPEC, SCI, COMPENDEX, METADEX oferują 
wieloaspektowość wyszukiwania i szybkość docierania 
do informacji. Dla pracowników naukowych jest to 
niezastąpiona forma przeglądania bieżącego, światowego 
dorobku naukowego w dziedzinie nauk technicznych.  

Poza tymi podstawowymi światowej rangi bazami 
Ośrodek udostępnia wiele innych baz jak: 

- ICONDA - baza z zakresu architektury 
i urbanistyki a także inżynierii lądowej i wodnej 

- NTIS - National Technical Information Service. 
Zawiera opisy bibliograficzne z abstraktami 
nieutajnionych raportów technicznych dot. badań 
naukowych i programów badawczych 

- ISTP - Index Scientific and Technical Proceedings 
- zawiera opisy bibliograficzne konferencji wraz z opisem 
poszczególnych referatów od 1992r. 

- JCR - Journal Citation Reports 1996. Baza 
indeksuje 4779 tytułów czasopism. Służy przede 
wszystkim pracownikom naukowym do ustalenia 
wartości naukowej czasopisma, w którym publikują 
swoje artykuły. Jest niezbędna przy staraniach o dotacje 
Komitetu Badań Naukowych- wymagane przedstawienie 
„Impact Factor”. Pozwala na ustalenie listy: 

1) najbardziej poczytnych czasopism 
2) najwyżej notowanych czasopism 
3) można ustalić związki między artykułami 

cytującymi a cytowanymi 
- DIN - Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie na CD-

ROM 
Pozostałe bazy to: ULRICH’s Plus, Current 

Contens Physical, Chemical & Earth Sciences with 
Abstracts, ISSN Compact, Przewodnik 
Bibliograficzny, Bibliografia Zawartości Czasopism - 
wykorzystywane przede wszystkim w zakresie informacji 
bieżącej.  
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Od kilku lat nasi użytkownicy mogą także korzystać 
ze światowych zasobów informacyjnych dzięki sieci 
INTERNET.  

Ośrodek oferuje także dostęp do pełnych tekstów 
artykułów z czasopism, dostęp do baz danych i systemów 
informacyjnych.  

Od stycznia tego roku wszystkim pracownikom 
i studentom Politechniki Warszawskiej zapewniono 
dostęp w sieci Internet do pełnej wersji bazy INSPEC (od 
1966r.) oraz trzech ostatnich lat bazy Science Citation 
Index (pełna wersja z abstraktami). 

W czytelni informacyjno - komputerowej znajduje 
się prawie pełny zbiór Polskich Norm jak również normy 
PN - EN, PN - EN - ISO, PN - IEC, PN - ETS, PN - ISO. 
Planujemy w najbliższym czasie zakup bazy PERINORM 
w wersji europejskiej, która ułatwi rzeczowe 
wyszukiwanie informacji normalizacyjnych w zakresie 
norm polskich i europejskich. W czytelni Ośrodka 
Informacji Naukowej można także skorzystać 
z tradycyjnych, papierowych abstraktów - INSPEC, ISTP, 
Metalls Abstract, Ceramic Abstract i innych. 

Poza działalnością informacyjną Ośrodek prowadzi 
jeszcze działalność dokumentacyjną (bazy BIBLIO, 
DOKTO, ADRES), a także szkoleniowo - dydaktyczną: 
• dla studentów I roku Politechniki Warszawskiej 

w zakresie korzystania z systemu APIS-ZB 
• dla studentów V roku w zakresie informacji 

naukowej 
• dla bibliotekarzy systemu w zakresie znajomości baz 

danych i systemów informacyjnych 
prowadzone są praktyki zawodowe dla studentów 
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej a także dla 
słuchaczy Policealnego Studium Informacji, Archiwistyki 
i Księgarstwa 

Przedstawioną powyżej ofertę usług informacyjnych 
chcielibyśmy poszerzyć. Będzie to oczywiście możliwe 
już w nowych pomieszczeniach, gdzie zaoferujemy 
naszym użytkownikom właściwe warunki korzystania z 
naszej dotychczasowej oferty, być może już niedługo na 
lepszym sprzęcie. 

Wszystkie informacje o naszej działalności 
można znaleźć w Internecie pod adresem: 

http://www.bg.pw.edu.pl.  
(A.T.) 

Szkolenia dla studentów 
Organizacja szkolenia dla studentów w roku 
akademickim 1998/99 

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, 
podobnie jak inne biblioteki krajowych uczelni, 
organizuje zajęcia z przysposobienia bibliotecznego dla 
studentów I roku studiów stacjonarnych wszystkich 
wydziałów PW.  

Szkolenie to ma na celu przygotowanie studentów 
do samodzielnego korzystania z tradycyjnych 
i komputerowych źródeł informacji o zbiorach 
bibliotecznych, zapoznanie studentów z zasadami 
udostępniania zbiorów oraz zakresem usług systemu 
biblioteczno-informacyjnego Uczelni. Szkolenie 
studentów I roku ma tym istotniejsze znaczenie, że duża 
ich część po raz pierwszy ma możliwość korzystania 
z usług biblioteki naukowej, skomputeryzowanej, 
świadczącej usługi informacyjne z wykorzystaniem baz 
danych oraz z dostępem do Internetu. 

Pierwsza część zajęć, w wymiarze 1 godziny 
wykładowej dla poszczególnych grup dziekańskich, 
rozpoczęła się  5 października br. i zgodnie 
z ustalonym kalendarzem zakończy się w ostatnim 
tygodniu października. Studenci Wydziałów: 
Architektury, Elektroniki i Technik  Informacyjnych, 
Inżynierii Lądowej, Inżynierii Materiałowej, 
Mechatroniki oraz Samochodów i Maszyn Roboczych 
odbyli zajęcia zorganizowane przez pracowników swoich 
Bibliotek Wydziałowych. Na pozostałych wydziałach 
zajęcia były prowadzone przez pracowników Biblioteki 
Głównej oraz, dzięki pełnemu zrozumieniu problemów 
lokalowych Biblioteki Głównej przez władze Wydziałów: 
Elektrycznego, FTiMS-u, MeiL-u, Transportu i Kolegium 
Nauk Społecznych i Administracji - mogły odbywać się 
w pomieszczeniach, będących w dyspozycji władz 
wydziałowych.  

Z wstępnych podsumowań wynika, że 
przeszkolonych zostało około 2200 studentów. 

Druga część zajęć, z praktycznego posługiwania się 
systemem APIS, w wymiarze 1 godziny zegarowej, 
będzie prowadzona w późniejszym terminie, którego 
wyznaczenie uzależnione jest od uzyskania przez 
Bibliotekę Główną sali dydaktycznej. Będzie prowadzone 
przez pracowników Informatorium BG, dla 12-
osobowych grup studentów. Szczegółowe dane dotyczące 
terminu rozpoczęcia tych zajęć zostaną uzgodnione 
z wydziałami w terminie późniejszym.  

Zostały uaktualnione i przekazane studentom 
informatory: o systemie APIS, bazach danych oraz 
o systemie biblioteczno-informacyjnym Politechniki 
Warszawskiej. 

Po przejęciu przez Bibliotekę pomieszczeń 
w nadbudowie przewiduje się prowadzenie dalszych 
szkoleń z zakresu korzystania ze zbiorów i dostępu do 
krajowych i światowych baz danych. Przygotowywane są 
m.in. zajęcia warsztatowe dla dyplomantów a także 
spotkania z pracownikami naukowymi, mające na celu 
prezentację baz specjalistycznych.  

(T.W.) 
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Przygotowywane zmiany w 
bibliotece 

Koncepcja układu rzeczowego zbiorów 
Zgodnie z projektem, naszymi sugestiami i wzorcami 
nowoczesnych bibliotek na świecie – w nowej bibliotece 
przewidziano udostępnianie części zbiorów w wolnym 
dostępie. Biblioteka na wiele miesięcy przed przejęciem 
pomieszczeń poczyniła pierwsze starania o ustalenie 
takiego układu zbiorów w nowym miejscu, aby czytelnik 
mógł samodzielnie z niego korzystać. Zdecydowano, 
sugerując się opinią pracowników naukowych Uczelni, że 
będzie to układ rzeczowy. Dotychczas w Bibliotece 
Głównej stosowano symbole UKD (Uniwersalna 
Klasyfikacja Dziesiętna) dla charakterystyki rzeczowej 
dokumentu, lecz system ten nie przystaje do naszych 
potrzeb w zakresie rzeczowego ustawienia zbiorów, gdyż 
takie dziedziny jak np. informatyka, komputery traktował 
marginalnie. Okazało się, że nie istnieje ani jeden 
nowoczesny system klasyfikacyjny, który obejmowałby 
wszystkie dziedziny techniki i nauki, który dałoby się 
zaimplementować dla naszej biblioteki. Potrzebowaliśmy 
takiego podziału literatury, który odpowiadałby naszemu 
profilowi zbiorów i kierunkom reprezentowanym na 
Uczelni.  

Chcąc rozwiązać m.in. problem układu rzeczowego 
zbiorów, powołano Zespół ds. Systemów Bibliotecznych, 
którego zadaniem było m.in. opracowanie takiego układu. 
Zwrócono się w pierwszym rzędzie z prośbą do 
pracowników naukowych Uczelni o przedstawienie 
zagadnień i działów, jakie widzieliby oni w takim 
układzie. Ze strony biblioteki sporządzono jednocześnie 
zestawienia statystyczne, dotyczące reprezentacji 
poszczególnych działów UKD w zbiorach. W ten sposób 
zespół, konfrontując dwa punkty widzenia: 
użytkowników oraz bibliotekarzy, posiłkując się 
propozycjami pracowników naukowych Uczelni, ustalił 
30.10.1997 r. pierwszą propozycję całościowego układu 
rzeczowego zbiorów dla wolnego dostępu w nowych 
pomieszczeniach. Na oznaczenie poszczególnych działów 
przyjęto litery alfabetu łacińskiego, poddziałów I i II 
rzędu – cyfry arabskie. W ramach każdego symbolu, 
zbiory ustawione będą alfabetycznie wg pierwszych 
znaków szeregowania alfabetycznego umieszczonych 
zaraz za symbolem ustawienia rzeczowego. Spójrzmy na 
przykład: 

 
 
 
 
 

 

G43 Nowicki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po roku prób i dyskusji układ rzeczowy nieco się 
zmienił i rozbudował, a jego pełną i ostatnią wersję 
można znaleźć (póki nie możemy tego przedstawić 
w nowych pomieszczeniach) w WWW pod adresem 
http://www.bg.pw.edu.pl/dzialy.html. 

Zalety układu rzeczowego zbiorów wykorzystujemy 
już dzisiaj, stosując go przy publikacji Przeglądu 
Nabytków, także w wersji elektronicznej 
http://www.bg.pw.edu.pl/nabytki.html. 

Zmiany w systemie bibliotecznym APIS 
Kolejnym krokiem stało się przygotowanie systemu 

APIS do czekających nas zmian. Wspólnie z twórcami 
systemu zaczęliśmy opracowywać konieczne zmiany 
i powoli wprowadzać je do systemu. Niektóre z nich – 
niewidoczne dla czytelnika – mają za zadanie usprawnić 
pracę pracowników wypożyczalni i czytelni, które 
rozmieszczone będą na kilku poziomach. Aby np. 
wiadomo było gdzie powinna trafić książka zwracana 
przez czytelnika, pracownik np. Wypożyczalni 
Studenckiej (gdzie czytelnik dokonał zwrotu) otrzymuje 
na ekranie informację, że książka pochodzi z Antresoli. 
Poza tym o lokalizacji (dla ułatwienia i czytelnikom i 
pracownikom) mówi naklejka na książce z nazwą 
lokalizacji. I dalej – książki z Antresoli i Wypożyczalni 
Studenckiej z wolnym dostępem z założenia mają być 
wypożyczane jedynie po wybraniu ich przez czytelnika 
z półki i są niedostępne do rezerwacji poprzez terminale. 
W poprzednim rozdziale mówiliśmy już, jaki układ 
będzie u nas zastosowany. Po decyzji o wypożyczeniu 
książki czytelnik zgłosi się z nią do dyżurującego 
pracownika, który wpisze mu ją na konto, 
w y p o ż y c z a j ą c  n a  k r ó t k i  
o k r e s ! To tylko niektóre zmiany, które dotyczą 
systemu widzianego od strony pracowników biblioteki. 

Na czym polegają zmiany w systemie dla 
czytelników? Przede wszystkim podana jest lokalizacja 
dokumentu, a m.in.: 
• Wypożyczalnia Studencka z wolnym dostępem 
– oferująca najbardziej poszukiwane podręczniki i 
skrypty oraz nowości, 

Dział  
G - Mechanika 

Poddział 4 w dziale G– 
Akustyka i drgania 

Element szeregowania 
alfabetycznego, tu: 
nazwisko autora 

Poddział 3 poddziału 4 – 
Pomiary akustyczne 
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• Antresola - z dostępnym dla każdego 
użytkownika księgozbiorem naukowym biblioteki 
z ostatnich kilku lat. Księgozbiór tutaj zgromadzony 
dostępny będzie raczej na miejscu, a w wypadku 
wypożyczenia będzie to wypożyczenie krótkoterminowe. 

Książek oznaczonych “Antresola” i “Wypożyczalnia 
Studencka z wolnym dostępem” nie można rezerwować z 
terminala. 

Inną nowością wprowadzoną w tym roku jest 
podanie rozszerzonych informacji o egzemplarzu. 
W funkcji Pokaż egzemplarze po wybraniu kursorem 
jednego z nich i wciśnięciu klawisza <Enter> podane są: 
miejsce przechowywania, rok wydania, kolejność 
wydania oraz liczba stron. 

Przygotowanie zbiorów 
Przygotowaliśmy również zbiory do udostępniania 

w nowych pomieszczeniach biblioteki. Księgozbiór 
przeznaczony głównie do Antresoli i Wypożyczalni 
Studenckiej z wolnym dostępem wyselekcjonowano, 
przydzielono kody oznaczenia rzeczowego, Oddział 
Opracowania naniósł te dane do bazy katalogowej 
(w sumie ok. 20 tys.), pracownicy wypożyczalni, 
magazynów i czytelni okleili naklejkami ułatwiającymi 
odszukanie każdej z książek na półce oraz zaopatrzyli 
w pasek magnetyczny, zapewniający ochronę przed 
kradzieżą. Zdarzyło się w trakcie tych prac, że niektóre 
z nich trzeba było powtórzyć, np. z powodu przesunięcia 
działu ustawienia rzeczowego w inne miejsce klasyfikacji 
lub któryś z działów okazywał się zbyt obszerny 
i należało zastosować poddziały. Wiązało się to ze zmianą 
klasyfikacji w bazie, jak i ze zmianą naklejek na 
książkach. Praca niezwykle żmudna i wymagająca uwagi, 
bo przecież tylko dzięki temu będzie można odnaleźć 
książkę na półce – jak kartkę w tradycyjnym katalogu 
alfabetycznym. 

(A.W., G.K.) 

Lokalizacja zbiorów 
w nowych pomieszczeniach Biblioteki Głównej 
Wierzymy, że zbliża się nieuchronnie koniec budowy 
nowych pomieszczeń biblioteki, koniec trudów 
i kłopotów, jakie musieliśmy znosić my - bibliotekarze 
i użytkownicy naszej biblioteki. Aby ułatwić poruszanie 
się przede wszystkim po zbiorach w przyszłości, 
chcielibyśmy już dzisiaj podać kilka informacji o ich 
rozmieszczeniu: 
Parter 

Tutaj, oprócz Wypożyczalni Studenckiej, której 
wejście widoczne jest już teraz od samej Auli, będzie 
również znajdował się Magazyn z wolnym dostępem 
przy Wypożyczalni Studenckiej. Będą to jednak tylko 

wybrane tytuły: najnowsze, najbardziej poszukiwane, 
wypożyczane na krótki okres czasu. 

Parter to także Wypożyczalnia dla Pracowników, 
która już wkrótce przeniesie się do nowych pomieszczeń 
zlokalizowanych w tym samym korytarzu, z którego 
prowadzi wejście do Wypożyczalni Studenckiej. 

W tym samym ciągu komunikacyjnym znajdzie też 
swoją siedzibę Pracownia Reprograficzna. 
I piętro 

I piętro to królestwo Ośrodka Informacji 
Naukowej. Tutaj więc będzie można zwrócić się 
z pytaniami, problemami w poszukiwaniu literatury, tutaj 
wreszcie będą dostępne bazy na CD, bazy własne 
i wszelkie inne udostępniane w naszej bibliotece oraz 
zbiór norm. 

Na tym poziomie będą także umieszczone katalogi 
tradycyjne oraz terminale, pozwalające korzystać 
z systemu wypożyczeń APIS. Terminale zresztą będą i w 
innych pomieszczeniach, tak że niekoniecznie trzeba 
będzie schodzić z Antresoli na I piętro aby skorzystać 
z katalogu komputerowego, czy zamówić poszukiwaną 
literaturę. 

Tymczasowo – do zakończenia prac budowlanych 
na wyższych piętrach – na tym poziomie znajdzie swoją 
siedzibę Czytelnia Ogólna. 

 
To, co nas czeka 

II piętro 
Na II piętrze można będzie przejrzeć dwa ostatnie 

roczniki czasopism, czyli tutaj przeniesie swoje zbiory 
Czytelnia Czasopism Bieżących. 
Antresola 

Tutaj przede wszystkim będzie większa możliwość 
samodzielnego wyboru książek przez bezpośredni z nimi 
kontakt. Zbiory z ostatnich lat dostępne dotąd 
w Wypożyczalni dla Pracowników Naukowych lub 
w Czytelni Ogólnej będą udostępniane w wolnym 
dostępie na Antresoli pomiędzy II i III piętrem.  
III piętro 

III piętro to azyl dla tych, którzy jak dotąd chcieliby 
w spokoju popracować w Czytelni, korzystając 
z księgozbioru podręcznego, zbioru encyklopedii 
i słowników. 

Wszystkie pozostałe zbiory, a więc egzemplarze 
książek nie udostępnianych w wolnym dostępie oraz 
czasopisma ze starszych lat, będzie można wypożyczać na 
dotychczasowych zasadach w Wypożyczalni dla 
Pracowników Naukowych lub Wypożyczalni Studenckiej 
na parterze.  

(G.K.) 
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Ku czci p.Grażyny 
Lipińskiej 

17 września br, przy placu Przymierza 8, odsłonięto 
tablicę pamiątkową ś.p. Grażyny Lipińskiej. Na 
uroczystość przybyli między innymi: prorektor Mirosław 
Mojski, władze Gminy Saska Kępa, przedstawiciele 
związków zawodowych PW, pracownicy Biblioteki 
Głównej oraz najbliższa rodzina zmarłej - państwo 
Skarbek.  Pośród tłumu gości najwięcej było harcerzy. 
Wyróżniała się drużyna harcerska ze Stalowej Woli. 
W imieniu pracowników Biblioteki Głównej wzruszająco 
przemawiała pani dyrektor Elżbieta Dudzińska. Tablicę 
poświęcił proboszcz parafii, a odsłoniła ją pani Skarbek. 
Po uroczystości zebrani przeszli do kościoła pod 
wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy przy ul. 
Nobla, gdzie odbyła  się Msza poświęcona pamięci pani 
Grażyny Lipińskiej. 

(Z.L.) 

Święto Zmarłych 
 związku ze Świętem Zmarłych centralne obchody 
z udziałem władz Uczelni odbędą się 30.10.1998 r. 

JM Rektor zaprasza wszystkich do wzięcia udziału w tej 
uroczystości. Uczestników obchodów proszę o zebranie 
się w dniu 30 października br. o godz. 915 przy 
autokarze podstawionym przed Gmachem Głównym. 

W związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych 
podajemy listę zmarłych Koleżanek i Kolegów, które 
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 
- Dobrowolska Sabina – Cmentarz Komunalny 

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

II, grób L.Woźnickiego 
- Krasnodębska Zofia – Cmentarz Powązkowski 248, 

rząd I, grób Dembińskich 
- Mandecka Janina – Cmentarz Pruszkowski, 284.II, 

grób rodziny Kraus 
- Martula Marta – Cmentarz Komunalny Północny, 

T.XXII-18-6-9 
- Rączka Zofia – Cmentarz Parafialny w Pomiechówku 
- Roguska Lidia – Cmentarz Komunalny Wólka 

Węglowa, W12V 
- Rodowicz Zofia - Cmentarz Powązkowski, 221, grób 

prof. Kazimierza Rodowicza 

 
Dyrekcja Biblioteki Głównej zaprasza na uroczyste 

złożenie wiązanki na grobie śp. mgr inż. Grażyny 
Lipińskiej. Zainteresowanych prosimy o spotkanie się 
w dn. 30.10. o godz. 15-tej przy kościele Św. Katarzyny 
(Stegny). 

(E.D.) 

Odznaczenia 
 satysfakcją informujemy, że wszystkie wnioski 
o przyznanie odznaczeń dla pracowników Biblioteki 
Głównej zostały uwzględnione, w związku z czym w 

dniu 26.10.br. odznaczenia zostaną wręczone 
następującym osobom; 

Srebrny Krzyż Zasługi  
• mgr Janinie Pelc 
• mgr Sławomirowi Połotnickiemu 

Złoty Krzyż Zasługi 
• mgr Grażynie Kiwale 

Medal Edukacji Narodowej 
• dr Grzegorzowi Płoszajskiemu - z-cy dyr. ds. 

informatyzacji 

Przetarg 
 sierpniu i wrześniu br. trwała procedura przetargu 
nieograniczonego na prenumeratę zagranicznych 
czasopism i baz danych na CD-ROM dla Biblioteki 

Głównej na 1999 rok. Do przetargu zgłosiło się 6 firm: 
Ars Polona, EBSCO Information Services, IPS, Lange & 
Springer, Stratus oraz Swets & Zeitlinger. 

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Swets 
& Zeitlinger i ona wygrała przetarg. Oznacza to, że w 
przyszłym roku całość prenumeraty zagranicznej będzie 
realizowana przez tą firmę. Zaniechana zostanie dostawa 
czasopism przez IPS i EBSCO Information Services. 

Ponieważ około połowę prenumerowanych 
tytułów będziemy otrzymywać od nowego dostawcy, 
mogą wystąpić na początku roku zakłócenia w ich 
realizacji (braki albo dublety). W związku z tym prosimy 
Biblioteki Wydziałowe o szybkie przekazywanie 
informacji o nieprawidłowościach w realizacji 
prenumeraty czasopism zagranicznych (tel.: 660-78-00; 
e-mail: oddz.czas@bg.pw.edu.pl). 

(S.P.) 

Konferencja Dyrektorów 
17.09.br. w Bibliotece Głównej odbyło się spotkanie 
Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek 

W

Z

W
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Szkół Wyższych. Głównym tematem obrad było 
przygotowanie uwag do Projektu Rozporządzenia 
Ministerstwa Kultury i Sztuki w sprawie wymagań 
kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania 
określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybie 
stwierdzania tych kwalifikacji. 

(E.D.) 

Konferencja we Wrocławiu 
 dniach 17-18 września br. odbyła się we 
Wrocławiu konferencja pt.”Multimedialne 
i sieciowe systemy informacyjne. Konferencja 

została zorganizowana  przez Zakład Systemów 
Informacyjnych Politechniki Wrocławskiej. Bibliotekę 
Główną Politechniki Warszawskiej reprezentowała 
kierowniczka Ośrodka Informacji Naukowej Anna 
Tonakiewicz, która przygotowała wystąpienie nt.: 
Praktyczne aspekty wyszukiwania informacji w sieciach 
Internet w systemach Ovidweb oraz Web of Science w 
bazach Inspec oraz SCI Ex. 

Organizatorzy konferencji wprowadzili następujące 
sesje tematyczne: 
• Sesja plenarna 
• Projektowanie i implementacja multimedialnychi 

sieciowych systemów informacyjnych 
• Sieciowe systemy informacyjne i techniki 

hipermedialne w edukacji 
• Udostępnianie i rozpowszechnianie informacji 
• Zastosowanie multimedialnych i sieciowych 

systemów informacyjnych 
Obrady odbywały się równolegle w dwóch salach, 

dzięki czemu uczestnicy mogli wysłuchać tych wystąpień, 
którymi byli  najbardziej zainteresowani. 

Na uwagę zasługuje referat prof. Józefa Lubacza 
(Politechnika Warszawska) na temat „Społeczeństwo 
informacyjne w oczach entuzjastów, sceptyków 
i realistów”  

(A.T.) 
 

Krajowe Targi Książki 
 dniach 17-20 września 1998 r. odbyły się 
w Warszawie kolejne, 9 Krajowe Targi Książki. 
Wzięło w nich udział 254 wystawców. Obecni byli 

liczni goście, m.in. Janusz Tazbir, Bogusław 
Wołoszański, Iwona Opiełka-Majewska, Zygmunt 
Kubiak i wielu innych. 

Na Targach zaprezentowano szereg nowości. 
Pokazano też wydawnictwa, których nie ma jeszcze na 
rynku księgarskim. 

Do wydawnictw, które zwróciły naszą uwagę należą 
m.in.: polska edycja encyklopedii Britannica wydana 
przez wydawnictwo KURPISZ, Biznes w 11 językach – 
słownik wydany przez wydawnictwo MUZA, książki 
zapowiadane przez wydawnictwo Arkady, m.in.: 
Budownictwo współczesne Zbigniewa Mielczarka, 
Dynamika budowli Tadeusza Chmielewskiego 
i Zbigniewa Zembatego, Budownictwo dla osób 
starszych i niepełnosprawnych, której autorem jest 
Walter Meyer-Bohe. 

Tegoroczna nagrodę sezonu wydawniczo-
księgarskiego IKAR’98 otrzymało wydawnictwo 
Czytelnik za wznowienie dzieł Mickiewicza. 

Następne Targi Książki odbędą się w Krakowie 
w dniach 22-25 października. Będą to już II Targi Książki 
w Krakowie. 

W dniach 4-7 listopada odbędą się w Dużej Auli 
Politechniki Warszawskiej 5 Krajowe Targi Książki 
Akademickiej ATENA’98. Organizatorem targów są 
wydawnictwa naukowo-techniczne. Współorganizatorzy 
to: Biuro Marketingowe MEGARON, Polskie 
Towarzystwo Wydawców Książek, Stowarzyszenie 
Wydawców Szkół Wyższych, Fundacja „Książka 
Naukowo-Techniczna”. 

(A.C.) 

Konferencja w Krakowie 
28-30 września 1998 r. w Bibliotece Głównej Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie odbyła się konferencja pt.: 
Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania 
w instytucjach non-profit na przykładzie biblioteki 
akademickiej. 

Celem konferencji była wymiana doświadczeń w 
zakresie wdrażania sprawdzonych już w innych 
organizacjach gopspodarczych metod zarządzania. 

W konferencji wzięli udział przedstawiciele 
bibliotek akademickich państwowych szkół wyższych, 
niepublicznych szkół wyższych, bibliotek publicznych 
oraz Biblioteki Narodowej. W referatach i komunikatach 
omówiono szeroko rozumianą problematykę zarządzania 
biblioteką, a w szczególności: 
• budowę planów strategicznych, 
• zastosowanie TQM (Kompleksowe Zarządzanie 

przez Jakość), 
• metodę „just in time” (zarządzanie ściśle na czas), 
• informacyjne aspekty podejmowania decyzji, 
• zarządzanie zespołem ludzkim, 
• strukturę zatrudnienia, 
• rolę kadry kierowniczej, 
• zarządzanie zmianami, 
• finansowe aspekty zarządzania. 

W

W
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Podjęto również próbę ekonometrycznego modelu 
analizy efektywności kosztowej biblioteki (referat 
autorstwa pp. A.Osiewalska i J.Osiewalski). 

Konferencji towarzyszyła ekspozycja wydawnictw 
Wiley’a oraz prezentacje wyrobów firm świadczących 
usługi na rzecz bibliotek (3M Poland, ANT Zakład usług 
Specjalistycznych, INTERTERMO, SKK Systemy 
Kodów Kreskowych). Zaprezentowano urządzenia, które 
znacznie ułatwiają i przyśpieszają pracę bibliotekarzy (np. 
urządzenie do szybkich wypożyczeń, do wychwytywania 
braków na półkach), a także tych, które poprawiają 
estetykę wnętrz bibliotek. 

Polecić można najnowszą książkę związaną 
z tematyką konferencji (jednym ze współautorów jest 
p. Teresa Wildhardt, współorganizatorka konferencji) pt. 
Zarządzanie biblioteką: najnowsze kierunki 
w bibliotekarstwie brytyjskim, wydaną ostatnio przez 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 

(A.C.) 

Zaproszenia 
Dyrekcja Biblioteki Głównej została zaproszona na: 
• otwarcie Biblioteki Głównej SGGW 
• otwarcie czytelni czasopism krajowych i czytelni 

czasopism zagranicznych oraz laboratorium 
komputerowego w Bibliotece Głównej SGH 

• inaugurację roku akademickiego na Wydziale 
Mechatroniki, na Wydziale Elektrycznym i na 
Wydziale Inżynierii Lądowej 

• seminarium na Wydziale Geodezji i Kartografii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przeprowadzki, przeprowadzki  


