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Mam nadzieję, że nowy rok akademicki rozpoczął 

się pomyślnie i mogę życzyć nam wszystkim dobrej 
współpracy w następnych miesiącach. 

  
Szanowni Państwo, 
Miło mi poinformować Państwa, że od dnia 1 września 
br. objęłam stanowisko dyrektora Biblioteki Głównej PW. 
Mam nadzieje, że różnorodne doświadczenie w pracy 
bibliotecznej, zdobywane w kilku instytucjach ułatwi mi 
szybkie poznanie specyfiki pracy poszczególnych 
oddziałów w BG, jak również pozwoli na nawiązanie 
dobrej współpracy z bibliotekami systemu biblioteczno-
informacyjnego PW. Dziękuje Pani Dyrektor Elżbiecie 
Dudzińskiej za pomoc w przejmowaniu obowiązków 
i poznawaniu stojących przede mną zadań.  

Jolanta Stępniak 

Nagrody i zmiany uposażenia 

Na wniosek Dyrekcji BG (luty 2003), zaopiniowany 
przez Radę Biblioteczną PW, w sierpniu br. J.M. 
Rektor PW przyznał nagrodę zespołową dla 10 osób 

– w tym 3 pracowników naukowych uczelni oraz 7 
pracowników biblioteki, za prace przy organizacji i udział 
merytoryczny w ogólnopolskiej konferencji naukowej, 
która odbyła się w BG PW w 2002 roku („Współpraca 
bibliotek naukowych w zakresie obsługi 
użytkowników„).  

Pierwsze dni pracy to czas poznawania osób, miejsc 
i sposobu funkcjonowania biblioteki. Służyły temu 
spotkania z pracownikami oddziałów BG i filii, jak 
również z władzami uczelni, dziekanami jednostek, 
w których funkcjonują filie, przedstawicielami  związków 
zawodowych oraz stowarzyszeń działających na uczelni. 
Równocześnie początek nowego roku akademickiego 
narzucił wszystkim szczególny dla tego okresu rytm 
pracy. Wysiłek całej biblioteki skierowany był na zapisy 
studentów I roku oraz obsługę wzmożonego ruchu 
w wypożyczalniach, a przecież prace w innych 
oddziałach nie uległy zahamowaniu. Za ten dodatkowy 
wysiłek wszystkim dziękuje.  

 
W październiku br. Dyrekcja wystąpiła z wnioskiem 

o przyznanie 17 nagród z 1% funduszu nagród dla 
pracowników nie będących nauczycielami akademickimi. 
Przyjęto następujące kryteria podziału środków:  
1. dobra realizacja zadań dodatkowych, nie 

wynikających bezpośrednio z zakresu obowiązków  
2. wnioski kierowników oddziałów (starano się 

uwzględnić pierwszą  osobę z każdego działu 
wskazaną przez kierownika) oraz wnioski Dyrekcji 
wobec samodzielnych stanowisk pracy 

Po 20 października br. rozpoczęły się zajęcia 
z przysposobienia bibliotecznego, a większość osób 
okresowo wspomagających pracę Oddziału 
Udostępniania i Magazynów powróciła do realizacji 
bieżących zadań. Stopniowo są podejmowane prace, 
których potrzebę wykonania sygnalizowali kierownicy 
podczas spotkań — coraz intensywniej i efektywniej 
likwidowane są zaległości w opracowaniu zeszytów 
specjalnych czasopism, podjęto dyskusję na temat 
ujednolicenia języka informacyjno-wyszukiwawczego 
stosowanego w bazach BG, określono zasady redakcyjne 
stosowane przy upowszechnianiu przez BG różnorodnych 
informacji.  

3. ze względu na ograniczone środki podjęto decyzję o 
nie przyznawaniu nagród osobom, które były 
wyróżnione nagrodą zespołową, mimo że formalnie 
obie nagrody dotyczą innych zadań. 
Nagrodzonym gratulujemy. Zawiedzionym 

przypominamy, że następne nagrody będą przyznawane 
już za rok, a wkrótce przeprowadzony będzie drugi etap 
poprawy wynagrodzeń, którego część będzie miała 
charakter uznaniowy, pozwalający dodatkowo 
wynagrodzić stałą, sumienną pracę. 

(J.S.) Sprawne funkcjonowanie biblioteki jest w znacznej 
mierze uzależnione od stopnia koordynacji działań 
realizowanych przez różne oddziały. Na organizację 
współpracy będziemy kłaść szczególny nacisk. Dotyczy 
to również stałej współpracy z bibliotekami całego 
systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni. Temu 
problemowi poświecone będzie planowane na połowę 
listopada spotkanie pracowników sieci z dyrekcją. 

IFLA w Berlinie 
Sprawozdanie z 69 Światowego Kongresu IFLA 
1-9 sierpnia 2003 w Berlinie. 

W
(
 dniach 1-9 sierpnia 2003 roku w Berlinie odbył się 
69 Światowy Kongres IFLA.  

dwugłos) 
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IFLA jest Międzynarodową Federacją Stowarzyszeń 
i Instytucji Bibliotekarskich  (International Federation of 
Library Associations and Institutions). Do Federacji mogą 
należeć stowarzyszenia krajowe i międzynarodowe. 
Polskim członkiem IFLA jest Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich. Wymienione w nazwie Federacji 
„instytucje” obejmują ośrodki, szkoły, instytuty służące 
działalności bibliotecznej i informacyjnej oraz inne 
instytucje lub organizacje, które zamierzają wspierać 
działania Federacji. Do IFLA mogą bezpośrednio należeć 
także np. uczelniane biblioteki wydziałowe (gdy należy 
biblioteka główna danej uczelni) oraz pojedyncze osoby.  

Działalność IFLA jest skierowana na informowanie 
członków o aktualnych badaniach i kierunkach rozwoju 
dotyczących wszelkich pól działalności bibliotecznej. 
IFLA stwarza ramy ułatwiające nawiązywanie 
bezpośrednich kontaktów z bibliotekarzami 
zainteresowanymi poszczególnymi zagadnieniami, a 
także z ekspertami w poszczególnych dziedzinach.  

IFLA systematycznie śledzi, co dzieje się 
w bibliotekarstwie, poprzez 45 stałych komitetów (Stand 
Committee) skupionych na poszczególnych kierunkach i 
8 rad koordynacyjnych grupujących komitety. Wśród 
tych 45 komitetów 14 zorientowanych jest na 
poszczególne rodzaje bibliotek (publiczne, 
uniwersyteckie, naukowo-techniczne, narodowe, 
sejmowe, szkolne i in., w tym nawet ruchome); 15 na 
poszczególne rodzaje prac i usług bibliotecznych 
(gromadzenie, katalogowanie, klasyfikowanie i in.) lub 
typy zbiorów;  kilka na zagadnienia związane z 
zarządzeniem (m.in. zagadnienie konserwacji i ochrony 
zbiorów), rozwojem (budynki, informatyzacja), ze 
szkoleniem i podnoszeniem kwalifikacji, z różnymi 
zagadnieniami szczegółowymi (m.in. czasopisma 
bibliotekarskie i informacyjne, zagadnienia naukowe i 
badawcze, czytelnictwo, zagadnienia związane ze 
środowiskiem lokalnym).  

Właściwy Kongres był poprzedzony otwartymi 
spotkaniami tych komitetów i po jego zakończeniu odbyła 
się następna seria takich spotkań, poświęconych 
zaplanowaniu pracy w następnym okresie. Były to bardzo 
ciekawe spotkania, ponieważ dawały wgląd w 
bezpośrednie działania IFLA, a że odbywały się w 
niewielkich grupach, ułatwiały nawiązywanie kontaktów. 
Szkoda, że odbywały się równolegle, bowiem z tego 
powodu istniała możliwość uczestniczenia jedynie w 
dwóch lub trzech. Szczególnie interesującym dla bibliotek 
politechnicznych okazał się komitet Science and 
Technology Libraries. W okresie poprzedzającym obrady 
odbyły się także spotkania wspomnianych rad 
koordynacyjnych oraz grup „językowych” (np. języka 
hiszpańskiego) i terytorialnych. 

Podczas Kongresu odbyło się 115 sesji (łącznie 
z sesjami poprzedzajcymi i kończącymi 233 sesje). Wiele 
sesji podczas Kongresu było bezpośrednio związanych z 

poszczególnymi stałymi kierunkami działań IFLA. Inne 
były poświęcone aktualnym zagadnieniom 
szczegółowym, np. centralnym katalogom czasopism, 
bądź dziedzinom rozwojowym, np. zarządzania wiedzą.  

Szczególnie dużą liczbę uczestników zgromadziły 
sesje poświęcone prawu autorskiemu i rozmaitym 
zagadnieniom prawnym. Najwięcej uczestników 
gromadziły sesje plenarne (ponad 3 tys. osób); 
prezentowane tam referaty miały charakter najbardziej 
ogólny. Oprócz sesji organizowanych przez IFLA odbyły 
się podczas Kongresu liczne prezentacje firm dotyczące 
rozmaitych nowości (tzw. Industry Update); niektóre 
bardzo ciekawe. 

Znaczna część sesji szczegółowych dotyczyła 
zagadnień praktycznych, ale były obecne także 
zagadnienia ogólne, nawet trochę ideologiczne (np. 
„zmienianie świata”, biblioteki a wolność ekspresji, jak 
biblioteki powinny odpowiedzieć na 11 września itp.).  

Ciekawych wrażeń dostarczało zderzenie z realiami 
istniejącymi w krajach rozwijających się. Z jednej strony 
wiele braków, od braku znaczących zbiorów i braku 
własnej twórczości (w przypadku dopiero formujących 
się narodów), z drugiej wzruszające przykłady szerzenia 
dostępu poprzez ruchome biblioteki, gdzie rolę 
bibliobusów pełnią wielbłądy. Do tego sympatyczne 
odczucia budziły egzotyczne, zwracające uwagę swą 
kolorystyką stroje niektórych uczestników. 

Niektóre tematy były reprezentowane jakby za słabo 
(wrażenie utrzymane po wysłuchaniu referatów). 
Wymieniłbym tu biblioteki cyfrowe, z całym 
zagadnieniem dygitalizacji zbiorów w celu udostępniania 
albo archiwizacji; politykę dotyczącą otwartego 
udostępniania zbiorów (Open Archive Initiative; Open 
Archive Protocol) — oba wymienione zagadnienia 
mające ścisły związek z wiodącym tematem Kongresu: 
Access Point Library: Media – Information – Culture. 

Przez trzy dni były otwarte wystawy różnych firm. 
Była to nader ciekawa część Kongresu. Oprócz dużych i 
mniejszych wydawców i dostawców, obecnych na 
większości międzynarodowych konferencji, 
przedstawiało swoją ofertę wiele miejszych firm. Mając 
na uwadze kwestie interesujące obecnie Bibliotekę 
Główną PW wymienić można firmy prezentujące 
profesjonalne skanery bądź inne urządzenia służące do 
dygitalizacji i archiwizacji dokumentów oraz firmy 
oferujące usługi w zakresie tworzenia katalogów 
elektronicznych na podstawie katalogów kartkowych. 
Były obecne firmy oferujące oprogramowanie, od 
systemów bibliotecznych (takich jak Aleph) po rozmaite 
programy do wąskich zastosowań. Ponadto prezentowano 
rozmaite propozycje dotyczące multimediów i same 
multimedia. 

Organizatorów należy pochwalić za organizację. 
Duża ilość sympatycznych wolontariuszy ubranych 
w charakterystyczne, z daleka widoczne stroje, ułatwiała 
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bardzo orientację, zwłaszcza w pierwszych dniach 
Kongresu. Karta uczestnika umożliwiała dostęp do  
wewnętrznej poczty komputerowej i do kawiarenek 
internetowych, a ponadto służyła jako bilet komunikacji 
miejskiej. Dostęp do internetu (sponsorowany przez dwie 
firmy) umożliwiał lepsze przygotowanie się do wyboru 
sesji i do uczestniczenia w nich, ponieważ można było 
przejrzeć nadesłane wcześniej referaty i przeprowadzić 
konsultacje z koleżankami i kolegami w Polsce. 
Klimatyzacja centrum kongresowego chroniła skutecznie 
przed panującymi wówczas w Berlinie (i większości 
krajów Europy) upałami. Spotkania towarzyskie, nawet te 
masowe, na kilka tysięcy uczestników, ułatwiały 
nawiązywanie kontaktów. 

W sumie uczestniczenie w takim Kongresie 
poszerza spojrzenie na rolę i zadania bibliotek, na 
kierunki zmian i  na rosnące służebne znaczenie 
informatyki i telekomunikacji. Dobrze się stało, że w 
tegorocznym Kongresie uczestniczyło kilkadziesiąt osób 
z Polski. 

(Grzegorz Płoszajski) 

Tematem tegorocznej konferencji w Berlinie był: 
Access Point Library: Media–Information–Culture 
(Biblioteka jako portal: media-informacja-kultura). 

Konferencja odbyła się w wielkim, wielopoziomowym 
Centrum Kongresowym (ICC), na które składa się 
kilkadziesiąt kameralnych sal i kilka wielkich – 
plenarnych, przewidzianych na kilka tysięcy uczestników.  

W Kongresie wzięło udział ok. 4 500 uczestników 
ze 133 krajów, w tym tak egzotycznych jak: Kenia, 
Pretoria, Botswana, Mauritius i inne. Najliczniej 
reprezentowane były Niemcy, USA, Wielka Brytania, 
Rosja.  

Grupa uczestników z Polski liczyła ponad 50 osób. 
Reprezentowane były biblioteki z całego kraju, m.in. 
Biblioteka Narodowa, biblioteki uniwersyteckie, 
biblioteki politechniczne. Uczestniczyła także liczna 
grupa bibliotekarzy współtworzących EBIB. Bibliotekę 
Główną PW reprezentowała Anna Tonakiewicz oraz 
Grzegorz Płoszajski. 

Konferencję wspierało 8 głównych sponsorów oraz 
24 innych z Federalnym Ministerstwem Edukacji i Nauki 
w Niemczech – na czele. 

Ceremonia otwarcia konferencji odbyła się 
z udziałem niemieckich władz – Ministra Kultury 
i Mediów dr Christiny Weiss oraz burmistrza Berlina 
Klausa Wowereita - a także władz IFLA, 
reprezentowanych przez ustępującą prezydent Christinę 
Deschamps. Wystąpienie otwierające konferencję 
wygłosił prof. Klaus Saur, który podkreślił m.in. 
kluczową rolę w zacieśnianiu wzajemnych związków 
między bibliotekami akademickimi i wydawcami 
literatury naukowej, podkreślając jednocześnie, że 
zadaniem obu sfer jest dostarczanie światu nauki 

wiarygodnej i sprawdzonej informacji, a to oznacza, że 
obie strony muszą ściśle ze sobą współpracować. Całość 
ceremonii otwarcia prowadził (w kilku językach) Ranga 
Yogeshwar – wnuk znanego w środowisku 
bibliotekarskim Ranganathana. 

Obrady podzielono na sesje plenarne, przeznaczone 
dla wszystkich uczestników, oraz sesje tematyczne, 
odbywające się w różnych częściach ICC w tym samym 
czasie. Zaplanowane sesje tematyczne zaprezentowano w 
formie referatów, grup dyskusyjnych i warsztatów, co 
bardzo ułatwiało wymianę doświadczeń. Wybór sesji był 
trudnym zadaniem, bowiem wiele z nich odbywało się 
równolegle. Poza tym organizatorzy zaplanowali (także 
równolegle) wiele imprez towarzyszących, jak wycieczki 
do bibliotek, wycieczki po Berlinie (tzw. orientation tour) 
i prezentacje firm. 

Pierwsze dwa dni konferencji związane były 
głównie z rejestracją uczestników, z możliwością 
rozpoznawania się w grupach, wymiany doświadczeń, 
rozpoznania miasta i spotkań towarzyskich. Na niedzielę 
zaplanowano bogaty program, w którym umieszczono 
m.in. sesję dla nowicjuszy (Newcomers Session), podczas 
której przedstawiciele IFLA zaprezentowali podstawowe 
informacje uczestnikom biorącym udział w konferencji 
IFLA po raz pierwszy (czym kierować się przy wyborze 
sesji, imprezy towarzyszące, informacje turystyczne 
i inne). W tym dniu odbyła się także sesja plenarna, 
w czasie której mówiono m.in. na temat społeczeństwa 
informacyjnego, dostępie do światowych zasobów 
informacji, o przepaści cyfrowej w krajach rozwijających 
się. Po południu nastąpiło otwarcie wystawy, gdzie na 
powierzchni ponad 2 tys. m2 zaprezentowało swoje 
produkty i usługi około 150 wystawców z całego świata. 
Wystawę można było zwiedzać przez kilka dni, co 
umożliwiło uczestnikom szczegółowe zapoznanie się 
z ofertą wystawców. 

W tym dniu, także dzięki staraniom Pani Grażyny 
Twardak (Collegium Polonicum w Słubicach), odbyło się 
spotkanie polskiej grupy uczestników konferencji. Należy 
także dodać, że w konferencji uczestniczyła też polska 
grupa wolontariuszy obsługujących uczestników 
konferencji. 

W kolejnych sesjach plenarnych nawiązywano do 
takich tematów jak: globalizacja i demokracja, rozwój, 
doskonalenie i wdrażanie kompetencji medialnych, 
zarządzanie prawami dostępu i technicznych metod 
ochrony w kontekście znaczenia praw autorskich, 
zarządzanie wiedzą. Poruszano również problemy 
legislacyjne związane z elektronicznym publikowaniem, 
licencje i inne aspekty prawne, zaspokajanie specjalnych 
potrzeb informacyjnych, nowe struktury biblioteczne 
w globalnej wymianie informacji, a także 
odpowiedzialność za kulturę i wartości ogólnoludzkie. 

Bardzo ciekawym punktem programu konferencji 
była sesja posterowa, która objęła 76 posterów 
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o różnorodnej tematyce. Polskę reprezentował w sesji 
posterowej Henryk Hollender. Do najciekawszych, moim 
zdaniem, należały postery przygotowane przez 
reprezentację z Afryki Południowej, należy nadmienić, że 
biblioteki kontynentu afrykańskiego z Cape Town 
zwyciężyły w konkursie na najlepszy projekt biblioteczny 
(główną nagrodę zapewniła Fundacja Bill’a i Melindy 
Gates). 

Polscy uczestnicy mieli też na konferencji swój 
dzień, bowiem na sesji poświęconej czasopismom 
bibliotekarskim zaprezentowała się Marzena Marcinek, 
omawiając Elektroniczny Biuletyn Informacyjny 
Bibliotekarzy (EBIB), jego genezę, rozwój form 
działalności, prace zespołu redakcyjnego i przewidywane 
możliwości rozwoju. W sesji poświęconej rzadkim 
książkom i manuskryptom wystąpił Krzysztof Migoń, 
przedstawiając relacje etniczne, religijne i kulturalne w 
Polsce na podstawie wczesnych druków (XV-XVII w.). 

W tym dniu gospodarze dorocznego Kongresu IFLA 
zaplanowali spotkania w ambasadach macierzystych 
krajów uczestników konferencji. Takie spotkanie odbyło 
się także w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w 
Berlinie. Na zaproszenie Charge d’ Affaires Wojciecha 
Więckowskiego do Ambasady przybyło około 70 osób. 
Pan Minister Wojciech Więckowski wygłosił krótkie 
przemówienie na powitanie gości, natomiast w imieniu 
polskiej grupy wystąpił Pan Jan Wołosz, prezes 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 

W kolejnych dniach kongresu organizatorzy 
zaplanowali także warsztaty w poszczególnych grupach 
tematycznych, które odbywały się równolegle w różnych 
salach ICC. Jeden z takich warsztatów poświęcono 
czasopismom elektronicznym i temu, jaki wpływ maja 
one na nasze życie i na pracę bibliotek (Serial 
Publications and Refrences Work). Panel poprowadzili 
reprezentanci bibliotek akademickich z Niemiec, 
Meksyku, USA, Hiszpanii i Niemiec. Mówili oni o 
swoich pierwszych doświadczeniach związanych z 
udostępnianiem czasopism elektronicznych, o błędach, 
jakie zostały przez nich popełnione przy podpisywaniu 
licencji, o zakładaniu pierwszych konsorcjów. Dyskusja 
umożliwiła wymianę doświadczeń na temat integracji 
bibliotek w tym zakresie, dostępu do e-czasopism, 
zakładania konsorcjów. Prowadzący radzili m.in., by 
zatrudniać prawników przy podpisywaniu umowy 
licencyjnej i by jasno określić w umowie możliwość 
kopiowania. 

Poruszano też kwestię autoryzowania dostępu na 
podstawie IP (nie ma wówczas dostępu z domowych 
komputerów) i niewłaściwych statystyk oferowanych 
przez wydawców, nie dających podstaw porównań 
uzasadniających decyzje o zakupie licencji. 

Moją uwagę zwróciła także prezentacja Thomson 
ISI nt.: ISI Web of Knowledge, w czasie której 
przedstawiciel firmy omówił perspektywy rozwoju usług 

oferowanych przez Thomson ISI m.in.: stworzenie linków 
z bazy SCI do bazy INSPEC, z rekordów bazy SCI – linki 
do pełnych tekstów, poszerzenie zakresu bazy JCR do 
około 170 dyscyplin naukowych z podziałem na nauki 
ścisłe i społeczne. 

W sumie w czasie trwania konferencji odbyło się 
ponad 200 sesji, spośród których każdy, nawet 
najwybredniejszy słuchacz z pewnością znalazł coś dla 
siebie. Wiele sesji dotyczyło jednego regionu, jak np.: 
sesja poświęcona Afryce – relacjonująca stan 
i perspektywy bibliotek afrykańskich w zmieniającym się 
świecie informacji na przykładzie bibliotek akademickich 
w Nigerii, Botswanie, Pretorii.  

Odbyła się także sesja dotycząca ochrony skarbów 
Iraku. Przedstawiciel władz IFLA Ross Shimmon a także 
przedstawiciel Międzynarodowego Komitetu Błękitnej 
Tarczy wezwali do podjęcia działań, których celem 
byłoby zapewnienie środków niezbędnych do 
oszacowania strat dóbr kultury, poniesionych w wyniku 
wojny w Iraku oraz konieczności wprowadzenia planu 
napraw i odzyskania zagrabionych obiektów. 

Miała miejsce także sesja plenarna, której 
kluczowym tematem był nadchodzący World Summit on 
the Information Society, w związku z którym 
przedstawiciele władz IFLA (Christine Deschamps) 
zwracali uwagę na rolę bibliotekarzy i bibliotek w 
wyrównywaniu szans w dostępie do elektronicznego 
świata. IFLA przedstawiła też swoje stanowisko w tym 
zakresie (nakłonienie krajów członkowskich Narodów 
Zjednoczonych do podłączenia wszystkich bibliotek 
publicznych na świecie do Internetu; szkolenie szkoleń 
bibliotekarzy w zakresie nowych technologii; 
zabezpieczenie rozwoju praw autorskich dotyczących 
publikacji elektronicznych, tak by nie ograniczały one 
dostępu do tych publikacji; zapewnienie bibliotekom 
niskich opłat za połączenie internetowe). 

Gospodarze przygotowali wiele imprez 
towarzyskich, spośród których należy wymienić bankiet 
powitalny w Palais am Funkturm, gdzie wspólnie bawiło 
się 4 tysiące bibliotekarzy, jak również wieczór 
kulturalny, zorganizowany w Staatsbibliothek zu Berlin 
na pożegnanie uczestników. Poza tym każdego dnia 
równolegle odbywały się kameralne przyjęcia, 
organizowane przez firmy współpracujące z bibliotekami 
takie jak Ebsco, 3M, Swets, na które imiennie zapraszano 
uczestników konferencji. 

Ceremonia zamknięcia Kongresu odbyła się w 
piątkowe popołudnie. Oficjalnie przedstawiono nowe 
władze IFLA. Nową kadencję prezesa IFLA rozpoczęła 
Kay Raseroka z Afryki Południowej. W ciekawych 
wystąpieniach, połączonych z częścią artystyczną, 
zaprezentowały się Argentyna i Norwegia — kraje, które 
mają gościć kolejne kongresy IFLA. 

Konferencja IFLA, w której uczestniczyłam po raz 
pierwszy, zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Poza 
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możliwością zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami 
zawodu bibliotekarskiego, nawiązania kontaktów 
zawodowych, wymiany doświadczeń, była to okazja 
zetknięcia się z ogromną różnorodnością kulturową 
dotyczącą jednej grupy zawodowej, spośród której 
zachwycały urodą, barwą i oryginalnością strojów 
reprezentantki kilku kontynentów, szczególnie Afryki. 

Była to dla mnie okazja spotkania się z ludźmi 
z całego świata o tych samych lub podobnych 
zapatrywaniach i możliwość nawiązania z nimi 
zawodowych kontaktów. 

(Anna Tonakiewicz) 
Materiały z konferencji są dostępne w Ośrodku 

Informacji Naukowej. 

Goście z Korei 
4 sierpnia grupa 30 osób, pracowników wyższych szkół 
uniwersyteckich i technicznych Korei Południowej zwiedziła 
naszą Bibliotekę.  

Zwiedzający, przedstawiciele kadry zarządzającej 
i administracyjnej swoich uczelni, interesowali się głównie 
strukturą Biblioteki, źródłem i sposobem nabycia czasopism 
i wydawnictw zwartych, funkcjonowaniem Biblioteki 
w ramach Politechniki Warszawskiej. Wśród zwiedzających 
byli dyrektorzy administracyjni kilku bibliotek akademickich 
Korei Południowej. Uczestników wycieczki po Bibliotece 
oprowadzał mgr Jan Zaleski. 

(jzal) 

Sympozjum jubileuszowe w 

Rzeszowie 
Sympozjum Jubileuszowe „Informacja lotnicza 
w setną rocznicę lotów w Kitty Hawk”. 
17 grudnia 1903 roku odbył się pierwszy, udany lot samolotu 
z silnikiem spalinowym, miało to miejsce w Kitty Hawk 
w Płn. Karolinie. Z okazji 100 - lecia tego wydarzenia rok 
2003 został ogłoszony Rokiem Lotnictwa. Do tych 
obchodów dołączyła Politechnika Rzeszowska, organizując 
w dniach 4-5 września br. Sympozjum „Informacja lotnicza 
w setną rocznicę lotów w Kitty Hawk”. 

Uczestnikami Sympozjum były osoby 
reprezentujące ośrodki akademickie, związane z edukacją 
lotniczą z Dęblina, Krosna, Lublina, Warszawy, 
Rzeszowa, przedstawiciele ośrodków przemysłowych z 
Mielca, Rzeszowa, Świdnika, jak również bibliotekarze, 
którzy przygotowali na to spotkanie bardzo ciekawą 
ofertę informacyjną, związaną z lotnictwem. 

W czasie pierwszego dnia Sympozjum, 
podzielonego na dwie sesje, uczestnicy mieli okazję 
poznać najnowsze osiągnięcia polskiego przemysłu 

lotniczego, zaprezentowane przez przedstawiciela 
Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. w Mielcu – 
czołowego producenta wysokiej klasy samolotów 
pasażersko-transportowych, patrolowych i ratownictwa 
morskiego, rolniczo-pożarniczych oraz samolotów 
treningowych. Bardzo ciekawa była także prezentacja 
osiągnięć Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL” 
w Rzeszowie, której Zakład Produkcji Lotniczej, zajmuje 
się produkcją lotniczą – produkując silniki lotnicze, 
przekładnie śmigłowcowe, komponenty lotnicze 
(kadłuby, wyloty, osłony cieplne, i inne). 

Bardzo interesująco wypadły relacje przedstawicieli 
ośrodków kształcenia lotniczego, w których omówiono 
najnowsze wyniki badań, prowadzonych przez 
naukowców Wojskowej Akademii Technicznej, 
Politechniki Warszawskiej czy Politechniki 
Rzeszowskiej. 

Uczestnikom Sympozjum przedstawiono również 
ideę stworzenia w regionie Podkarpacia „Doliny 
Lotniczej”, której główna działalność miałaby 
koncentrować się na przyciąganiu krajowych i 
zagranicznych inwestorów poprzez szeroką kampanię 
informacyjną i promocyjną oraz na wsparciu rozwoju 
małych spółek lotniczych (szkolenie, systemy jakości, 
wsparcie konsultacyjne). WSK Rzeszów , będąc częścią 
wielkiej korporacji, mając dostęp do nowych technologii, 
funduszy inwestycyjnych i światowych rynków mogłaby 
odegrać wiodącą rolę w realizacji tego ambitnego 
przedsięwzięcia. Offset związany z wyborem samolotu 
wielozadaniowego dla Polski może stać się silnym 
impulsem wspomagającym ten zamiar. 

W przerwie między sesjami organizatorzy przygotowali 
otwarcie wystawy „Polskie skrzydła”, na którą złożyły się 
zbiór filatelistyczny, poświęcony w całości lotnictwu 
polskiemu – wojskowemu i cywilnemu a także kolekcja 
zbiorów archiwalnych książek i czasopism z Biblioteki 
Głównej Politechniki Rzeszowskiej. 
 

 
Zdjęcie z wystawy „Polskie skrzydła” 

W kolejnych wystąpieniach, przedstawiciele 
bibliotek i ośrodków informacji omówili lotniczą ofertę 
informacyjną, dostępną poprzez ich placówki macierzyste 
(Centralna Biblioteka Wojskowa, Politechnika 
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Warszawska, Instytut Lotnictwa, Główna Biblioteka 
Komunikacyjna i inne). Wszystkie wystąpienia zostały 
wcześniej przygotowane przez uczestników 
i opublikowane przez organizatorów Sympozjum 
w formie informatora pn.: „Lotnicza informacja 
naukowa”. 

 

Po południu rozpoczęła się sesja plenerowa, w 
czasie której uczestników przewieziono do Ośrodka 
kształcenia Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej w 
Jasionce. Ośrodek ten od jesieni 1992 roku kontynuuje 
szkolenie studentów Politechniki według 
zmodyfikowanego programu szkolenia lotniczego, 
zgodnego z zaleceniami Międzynarodowej Organizacji 
Lotnictwa Cywilnego, z wykorzystaniem symulatora M-
20 „Mewa”. Ośrodek prowadzi również kursy teoretyczne 
i szkolenia praktyczne dla osób spoza Uczelni. 

Hangar szybowcowy w Bezmiechowej  

Politechnikę Warszawską reprezentowały Anna 
Tonakiewicz z Biblioteki Głównej oraz Maria Pierewoj – 
kierownik Biblioteki Wydziału Mechanicznego, 
Energetyki i Lotnictwa. 

 

Materiały z konferencji są dostępne w Ośrodku 
Informacji Naukowej. 

(A.T.) 

Spotkanie  w BG AE w Krakowie 

Symulator lotów M-20 „Mewa”w Ośrodku w Jasionce 

W drugim dniu sesji plenerowej uczestnikom 
zafundowano wyjazd do Bezmiechowej, Ośrodka 
Szybowcowego (położonego w przepięknym miejscu 
z widokiem na Solinę), gdzie w roku 2003 zaplanowano 
zakończenie budowy Międzyuczelnianego Wielofunk-
cyjnego Laboratorium Naukowo-Badawczego 
(w przedsięwzięciu tym partycypuje także Politechnika 
Warszawska). W czasie wycieczki można było podziwiać 
Hangar Szybowcowy, Domek pilota i Wieżę kierowania 
lotami. Ośrodek będzie przeznaczony do prowadzenia 
działalności szybowcowej i lotniarskiej, zarówno dla 
studentów, jak i wszystkich zainteresowanych osób 
z kraju i zagranicy. W drodze do Bezmiechowej 
zaplanowano także zwiedzanie pięknego zamku 
w Krasiczynie. 

W dn. 5 września 2003r. w Bibliotece Głównej 
Akademii Ekonomicznej w Krakowie odbyło się 
spotkanie przedstawicieli Konsorcjum Polskich 

Bibliotek Kierunków Ekonomicznych. 
Dokonano prezentacji nowych produktów firm 

ProQuest, Euromonitor i EIU (Economist Intelligence 
Unit). 

W pierwszej części spotkania zademonstrowano 
bazę ABI/Inform Global firmy Proquest, w nowym 
oprogramowaniu, dającym szereg możliwości 
wyszukiwawczych z dziedziny ekonomii, biznesu i nauk 
pokrewnych. Baza, dostępna ze strony domowej BG PW, 
oferuje dostęp do 1800 tytułów światowych czasopism 
ekonomicznych, w tym do ponad 1000 tytułów 
pełnotekstowych. W ramach szkolenia przeprowadzono 
godzinne ćwiczenia – wyszukiwanie według tematów 
i słów kluczowych. 

Dwie pozostałe prezentacje dotyczyły baz 
Euromonitor oraz EIU- Economist Intelligence Unit – 
obie o charakterze ekonomiczno-statystycznym. 

Pokaz prowadzono w języku angielskim, a 
tłumaczył pan Dariusz Kuźmiński z firmy Info 
Technology Supply PL. 

Udział w szkoleniu wzięła Grażyna Komorowska – 
OIN BG PW. 

(G.K.) 
24 września 2003 r. odbyło się kolejne spotkanie tej grupy, 
którego tematem przewodnim była przedstawiona przez 
dostawcę oferta zakupu bazy EIU dla bibliotek polskich 
działających w konsorcjum. 
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(J.S.) Dziś i jutro zawodu bibliotekarza 

Konferencja w Ustroniu 

W dniach 17-19 września 2003r. odbyła się w 
Ustroniu konferencja naukowa pod hasłem „Usługi. 

Aplikacje. Treści w Gospodarce Opartej na Wiedzy”, 
stanowiąca jednocześnie VII Forum Informacji Naukowej 
i Technicznej. 

Organizatorem spotkania było Polskie Towarzystwo 
Informacji Naukowej, przy współudziale Instytutu 
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach oraz Ośrodka Przetwarzania 
Informacji w Warszawie.  
Tematy poszczególnych sesji to m.in.:  
− Kierunki urzeczywistnienia społeczeństwa 

informacyjnego 
− Zasoby informacyjne społeczeństwa polskiego 
− Zarządzanie informacją w nowoczesnym 

społeczeństwie. 
Dyskutowano nad wygłoszonymi referatami, 

ustalono szereg postulatów dotyczących działalności 
Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej, wskazano 
na potrzebę otwarcia listy dyskusyjnej dla bibliotek 
naukowych i ośrodków informacji naukowej w Polsce. 
Jest już ona dostępna pod adresem http://www.ptin.org.pl. 
Bibliotekę Główną PW reprezentowała Grażyna 
Komorowska, która przedstawiła napisany we współpracy 
z Anną Tonakiewicz referat „Krajowy obieg informacji 
naukowo-technicznej w dotychczasowej działalności 
bibliotek naukowych. Spostrzeżenia i uwagi.” 

(G.K.) 

Warsztaty w Krakowie 

W dniach od 16 do 18 września w Krakowie odbyły 
się kolejne cykliczne spotkania dla dyrektorów 
bibliotek tworzących Narodowy Zasób 

Biblioteczny. Organizatorami warsztatów były 
Departament Książki i Biuro Spraw Obronnych 
Ministerstwa Kultury. Program szkolenia obejmował 
prezentację nowych możliwości pozyskiwania przez 
biblioteki środków finansowych Unii Europejskiej w 
sferze kultury, nowe rozwiązania prawno-organizacyjne 
w zakresie ochrony zbiorów oraz zasady planowania i 
procedury postępowania w sytuacjach szczególnych 
zagrożeń bibliotek. 

Konferencja odbyła się w dniach 19-20 września 
2003 r. w Nałęczowie i towarzyszyła V Forum 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W jej trakcie 

omawiano aktualne problemy dotykające środowisko 
bibliotekarzy. 

Przedmiotem rozważań była m.in. przyszłość zawodu 
bibliotekarza w aspekcie istniejących oraz nieistniejących, 
ale uznanych za niezbędne, przepisów prawnych. 
Zastanawiano się jakie działania należałoby podjąć by zawód 
bibliotekarza był zawodem wymarzonym, by określone 
zostały kwalifikacje, które musi posiadać współczesny 
bibliotekarz, a które z nich powinni posiadać pozostali 
pracownicy bibliotek. Niezbędne jest uchwalenie nowej 
ustawy o bibliotekach, która potraktowałaby ten zawód 
bardziej indywidualnie. Od 1984 r., kiedy to zaliczono 
bibliotekarzy w poczet szeroko rozumianej kategorii 
pracowników kultury, rozpoczął się proces zatracania 
jedności i zwartości zawodu. Ostatnia ustawa o bibliotekach 
wyraźnie dotyczy tylko bibliotek publicznych, a bibliotekarze 
szkolni umieszczeni są w Karcie Nauczyciela.  

Omówione zostały badania nt. poziomu satysfakcji 
zawodowej. Bibliotekarze polscy w porównaniu np. 
z bibliotekarzami amerykańskimi deklarują bardzo niski 
poziom satysfakcji zawodowej. Związane jest to nie tylko 
z niezadowoleniem z wysokości uposażeń, ale także 
z problemami dotyczącymi komunikacji interpersonalnej 
między pracownikami, między pracownikami i pracodawcą, 
z brakiem dokładnie określonych wymagań w stosunku do 
poszczególnych stanowisk. Dotyczy to również świadomości 
niezadowolenia czytelników z pewnej niekompletności usług 
informacyjnych. Jest oczywiste, że satysfakcja użytkownika 
jest ściśle powiązana z satysfakcją bibliotekarza. 

Zastanawiano się nad nowymi wymaganiami 
w stosunku do bibliotekarzy, narzucanymi przez 
wprowadzanie do bibliotek nowoczesnych technologii, ale 
także związanymi ze zmianami zachodzącymi w przekroju 
grup użytkowników (np. coraz większa liczba czytelników 
starszych wiekiem wymusza konieczność nabycia 
umiejętności pracy z nimi). Zmienia się oblicze zawodu 
bibliotekarza i stopniowo (ostatnio coraz bardziej) łączą się 
dwie funkcje, dotychczas traktowane najczęściej rozdzielnie: 
bibliotekarza i nauczyciela. Bibliotekarz nie jest już tylko 
pośrednikiem w edukacji, ale staje się jej uczestnikiem jako 
osoba nauczająca. 

W jednym z referatów dokonano przeglądu nowych 
stanowisk i specjalności, jakie powstawały w bibliotekach 
polskich w ostatnim okresie. Można tu wymienić takie 
specjalności jak: bibliotekarz dziedzinowy, bibliotekarz 
systemowy, główny specjalista ds. komputeryzacji, 
administrator bazy rekordów bibliograficznych, administrator 
baz elektronicznych, administrator KHW, redaktor leksyki 
języka informacyjno wyszukiwawczego, „poławiacz” opisów 

Naszą bibliotekę reprezentowała, w zastępstwie 
dyrekcji, mgr Hanna Zdunek. 

(H.Z.) 

 
 

http://www.ptin.org.pl/
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bibliograficznych, stanowiska ds. wyszukiwania informacji 
elektronicznej, makler informacji, broker informacji, 
stanowiska ds. biblioterapii, ds. promocji i marketingu 
biblioteki. 

1. Ewa Dobrzyńska-Lankosz (AGH) — 
przewodnicząca 

2. Artur Jazdon (UAM) — zastępca  
przewodniczącego 

Akademickie kształcenie bibliotekarzy również 
wchodzi w nowe czasy z nowymi problemami. W związku 
z podejmowaniem wielu nowych zadań, szkoły wyższe 
powinny zapewnić przynajmniej minimum wiedzy, by 
młodzi adepci mogli im sprostać. Potrzebni są bibliotekarze, 
którzy znając zagadnienia technologiczne będą umieli 
przeanalizować treść poszukiwanych informacji, czego nie są 
w stanie ocenić informatycy. Ponadto kształcenie powinno 
przynosić wiedzę i umiejętności gwarantujące zatrudnienie.  

3. Jolanta Stępniak (PW) — sekretarz 
4. Marta Kęsik – (AR w Lublinie)  
5. Danuta Konieczna – (UWM)  
6. Aniela Piotrowicz – (AM w Poznaniu)  
7. Anna Sokołowska-Gogut – (AE w Krakowie) 
8. Henryk Szarski – (PWr) 
Nowej Radzie Wykonawczej życzymy wytrwałości 
w realizacji planów. 

(J.S.) 
W nawiązaniu do obrad V Forum SBP zastanawiano 

się nad opracowaniem kodeksu etyki zawodu bibliotekarza 
– „zapisu całokształtu wartości i norm moralnych 
obowiązujących wszystkich reprezentantów zawodu”. 
Dotyczyłby on powinności w stosunku do użytkowników, do 
biblioteki oraz do innych współpracowników. Powstanie 
takiego dokumentu zostało ponownie uznane za niezbędne. 
Opracowany przez członków SBP miałby obowiązywać 
przede wszystkim bibliotekarzy należących do 
Stowarzyszenia, a po akceptacji przez całe środowisko (inne 
organizacje bibliotekarskie), również pozostałych 
przedstawicieli zawodu. Do dyskusji, w trakcie jego 
powstawania, mogą włączyć się bibliotekarze należący do 
różnych stowarzyszeń. Na zakończenie obrad 
ukonstytuowała się grupa robocza, która podjęła się 
przygotowania projektu takiego kodeksu 

 Internet w bibliotekach 

(E.M) 

Konferencja Dyrektorów 

Bibliotek Szkół Wyższych 
22 września we Wrocławiu odbyło się zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze Konferencji Dyrektorów 
Bibliotek Szkół Wyższych. Sprawozdanie z prac 
ustępującej Rady Wykonawczej przedstawiła 
dotychczasowa Przewodnicząca dyr. Elżbieta Dudzińska. 
W dyskusji podkreślono różnorodność kierunków 
podejmowanych działań, w tym zgłaszanie uwag do 
przygotowywanych aktów prawnych, kontakty 
z przedstawicielami KRASP, urzędów centralnych, oraz 
przedstawicielami środowiska bibliotekarzy. Uczestnicy 
wyrazili uznanie dla ustępującej Rady oraz wskazali, że 
jej działania dobrze przyczyniły się do zaprezentowania 
spraw bibliotek szkół wyższych w instytucjach 
rządowych i gremiach opiniotwórczych nauki i środowisk 
bibliotekarskich. 

W dniach 23-26 września br. odbyła się 
II międzynarodowa konferencja Internet 

w bibliotekach – łączność, współpraca, digitalizacja. 
W pierwszym dniu, wprowadzającym uczestników 

do rozważań o Internecie w bibliotekach, obrady 
rozpoczął referat o charakterze historycznym 
i przekrojowym Grażyny Piotrowicz „Wpływ technologii 
teleinformatycznych na kształt i funkcjonowanie 
współczesnych bibliotek uczelnianych”. Referaty 
pierwszych dwóch dni związane były z funkcjonowaniem 
bibliotek w środowisku Internetu. Trzeci dzień odbywał 
się pod hasłem digitalizacji, czwarty – dostarczania 
dokumentów, a dokładniej systemów ich przesyłania. 

Pośród wielu referatów pragnę wskazać kilka 
interesujących. Wśród nich „Biblioteka wirtualna jako 
kolejny etap komputeryzacji biblioteki” autorstwa Lidii 
Szczygłowskiej, który omawiał pierwsze kroki Biblioteki 
Głównej Politechniki Częstochowskiej w procesie 
tworzenia biblioteki wirtualnej przy współpracy 
uczelnianego wydawnictwa. Starannie rozplanowane 
działania i podział pracy nad projektem, zaangażowanie 
i współpraca bibliotekarzy i wydawców stanowi wyraz 
nie tylko troski o użytkowników biblioteki, ale również 
dokumentację działalności wydawcy i reklamę jego 
produktów. W Bibliotece Głównej Politechniki 
Warszawskiej nie posiadamy doświadczeń w tym 
zakresie. Potrzeba wielokierunkowych przygotowań, aby 
podjąć tego typu współpracę, stąd doświadczenia innych 
są tak interesujące.  

Zainteresowanie słuchaczy wzbudził referat 
Grzegorza Płoszajskiego „Digitalizacja katalogu 
kartkowego jako metoda wspomagania 
retrokonwersji”. Omawiał on m.in. proces analizy 
zdigitalizowanych kart katalogowych i rozpoznawania 
kluczowych elementów opisu katalogowego, które 
następnie wprowadzone do baz danych w postaci 
rekordów zawierających odnośnik do obrazu karty 
katalogowej oraz opis uproszczony mogą stanowić 

W drugiej części spotkania przeprowadzono wybory 
nowej Rady Wykonawczej, w skład której weszli: 
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katalog, służący do wyszukiwania, retrokonwersji lub 
stanowiący archiwum. Należy podkreślić, że prace te, 
prowadzone testowo na zbiorze kart katalogowych 
Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, mogą 
stanowić ważne źródło doświadczeń dla wielu bibliotek, 
nie tylko w kraju, głównie ze względu na uniwersalną 
problematykę jak i ogromne zapotrzebowanie na tego 
typu działania. Wykorzystują one zasoby informacji 
posiadane przez bibliotekę oraz włożony uprzednio 
wieloletni trud ich opracowania i aktualizowania. 

 
*Program konferencji [Dokument elektroniczny]. – Tryb 
dostępu: 
http://ebib.oss.wroc.pl/konferencje/iwb2/program_pl.php 
**II konferencja Internet w bibliotekach – łączność, 
współpraca, digitalizacja// W: Biuletyn EBIB [Dokument 
elektroniczny] / red. Naczelny Bożena Bednarek-
Michalska. – Nr 9/2003 (49) październik. – Czasopismo 
elektroniczne. – [Warszawa] : Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich KWE, 2003. – Tryb dostępu: 
http://ebib.oss.wroc.pl/2003/49/iwb2.php. - ISSN 1507-
7187 

Szczególne zainteresowanie uczestników, głównie 
ze względu na unikalność tematyki, wzbudził referat 
Marcina Pastwy „Archiwum Cyfrowych Obrazów – 
digitalizacja zasobów ikonograficznych Instytutu 
Historii Sztuki i Muzeum Uniwersyteckiego KUL”. 
Przedstawił on sposób postępowania z digitalizowanymi 
obiektami oraz techniki mające na celu poprawienie 
jakości, w tym i czytelności zdigitalizowanych obiektów, 
wykorzystanie w procesie rekonstrukcji i renowacji 
technologii cyfrowej do odtwarzania pierwotnych barw 
obiektów historycznych, np. fresków.  

(agaw) 

Spotkanie z pracownikami 
30 09.03 odbyło się spotkanie Dyrekcji z pracownikami 
Biblioteki Głównej, którego celem było omówienie 
bieżących spraw związanych z inauguracją nowego roku 
akademickiego oraz przedstawienie wniosków ze spotkań 
jakie dyrekcja odbywała we wrześniu z oddziałami oraz 
przedstawicielami uczelni.  

Innym bardzo ciekawym referatem, wybiegającym 
nieco w przyszłość, była prezentacja systemu Doc@med, 
sprawnie funkcjonującego, wydajnego systemu 
dostarczania dokumentów w bibliotekach medycznych. 
Jest to polski system, a jego rozwój planuje się we 
współpracy z Karo. W ten sposób, jak zapowiedział Piotr 
Krzyżaniak, powstanie system o charakterze 
ogólnokrajowym, otwartym na biblioteki innego typu. 
Jest to ważna zapowiedź w kontekście planowania 
rozwoju strategii informacyjnej biblioteki oraz faktu, że 
obecnie polskie biblioteki nie posiadają ogólnokrajowego 
systemu dostarczania dokumentów. Jednym z tego typu 
systemów europejskich jest SUBITO, zaprezentowany na 
konferencji przez Traute Braun-Gordon.  

Omówiono także stan finansów biblioteki w IV 
kwartale br. oraz przyjęte na PW zasady poprawy 
wynagrodzeń od 1 września 2003 (część I). 
Przypomniano obowiązujące zasad dyscypliny pracy (w 
tym sposób odbioru godzin nadliczbowych i za dyżury 
sobotnie). 

(J.S.) 

Październik w BG 

Do wygłoszenia referatów zaproszono także 
przedstawicieli firm sponsorujących konferencję: m.in. 
firmy ALEPH Polska - Radosława Dziubecka 
przedstawiła niezwykle interesujące zapowiedzi rozwoju 
systemu ALEPH; firmy 3M oferującej m.in. istotne dla 
problematyki obsługi użytkowników w wypożyczalniach 
stanowiska bibliotecznej samoobsługi. 

Na stronie EBIBu znajdą Państwo program wraz z 
niektórymi prezentacjami*. 

Obszerne sprawozdanie z konferencji znajduje się 
również na stronie Biuletynu EBIB (Nr 9/2003)**.  

Organizatorami konferencji byli: Komisja 
Wydawnictw Elektronicznych przy Zarządzie Głównym 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Biblioteka 
Główna i OINT Politechniki Wrocławskiej, 
a współorganizatorami: Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich we Wrocławiu, Biblioteka Narodowa 
w Warszawie. 

Podobnie jaka w roku ubiegłym zapisy do Biblioteki 
Głównej rozpoczęto we wrześniu. W Bibliotece 
Głównej przygotowano karty biblioteczne dla 

studentów następujących wydziałów: Chemicznego, 
Inżynierii Środowiska, Inżynierii Lądowej, 
Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, zaś w Filii 
Biblioteki Głównej przy ul. Narbutta przygotowano karty 
biblioteczne dla studentów wydziałów: Mechatroniki, 
Inżynierii Materiałowej, Inżynierii Produkcji, 
Samochodów i Maszyn Roboczych. Wydzielony punkt 
zapisowy dla studentów pozostałych wydziałów 
znajdował się w Bibliotece Głównej, był czynny w dniach 
od 2 – 18. 10.03.  

Dokonano również zmian organizacyjnych 
w Wypożyczalni Studenckiej; wydzielone zostały trzy 
sektory do obsługi wypożyczeń, czynne od 9.00-18.00 co 
pozwoliło na zwiększenie ilości wydawanych książek 
oraz znaczące skrócenie czasu oczekiwania w kolejce. 

W bieżącym roku skrócił się również czas 
oczekiwania na realizację zamówień, poza trzema Uczestniczyli w konferencji: mgr Grażyna Kiwała, 

dr Grzegorz Płoszajski (referat), mgr Agata Wietecha 
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pierwszymi dniami pracy wypożyczalni były one 
realizowane na bieżąco.  

Dla zobrazowania przedstawiam ilościowo wyniki 
pracy w Wypożyczalni Studenckiej za okres 1-15 
październik w 2003r. i 2002r. 
 
rok wypożyczenia zamówienia zwroty prolongaty 
2003 18 613 24 376 4 220 360 
2002 17 801 25 298 3 827 297 
 

Do 17 października Oddział Magazynów 
i Udostępniania Zbiorów był wspomagany przez 
pracowników innych oddziałów Biblioteki Głównej. 
Wszystkim Państwu, którzy zaangażowali się w te 
prace bardzo serdecznie DZIĘKUJĘ.  

(A.P.) 

Nowa norma 

Oddział Opracowania Książek i Zbiorów Specjalnych 
Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej 
pragnie poinformować wszystkich 

zainteresowanych, że wyszła nowa norma „Hasło opisu 
bibliograficznego. Hasło osobowe” PN-N-1229:2002, 
która zastępuje poprzednią normę PN-N-1229:1998. 

Wszystkie biblioteki współpracujące z Biblioteką 
Główna BGPW proszone są o zapoznanie się z nowym 
materiałem i niezwłoczne stosowanie w/w normy. 

Przypominamy też o konieczności zapoznania się 
z normą „Hasło opisu bibliograficznego. Hasło tytułowe” 
PN-N-01231:2001. 

(M.W.) 

Języki  informacyjno-

wyszukiwawcze 

W dniach od 14.10. do 16.10.2003 r odbyła się 
w Bibliotece Narodowej ogólnopolska konferencja 
pt. : Użytkownik – języki informacyjno-

wyszukiwawcze. 
Na konferencji wygłoszono 17 referatów 

reprezentując różne środowiska bibliotekarskie 
(wykładowcy kierunku Bibliotekoznawstwa, twórcy 
systemów i bibliotekarze). Uczestniczący w konferencji 
mogli poznać stosowane w bibliotekach polskich języki 
informacyjno-wyszukiwawcze oraz związany z tym 
problem opracowania przedmiotowego. Duże 
zainteresowanie wzbudził referat Marii Burchard 
z Centrum NUKAT. Centrum NUKAT – Narodowy 
Uniwersalny Katalog Centralny został uruchomiony 
w lipcu 2002 roku. Jego koncepcja oparta jest na 

metodzie zbiorowego katalogowania w bazie centralnej 
i powszechnego udostępniania bibliotekom gotowych 
danych do kopiowania. 

Wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji 
odsyłam do materiałów z konferencji (aktualnie dostępne 
w Oddziale Opracowania). 

W konferencji uczestniczyły inż. Irena Żukowska 
i mgr Danuta Łomża. 

(D.Ł.) 

Narodowy Zasób Biblioteczny 

W październiku Biblioteka Główna PW otrzymała od 
Stowarzyszenia Studentów Politechniki Warszawskiej 
„Bratniak” wsparcie finansowe w wysokości 2 tys. zł. 

Darowizna przeznaczona jest na prace konserwatorskie 
wydawnictw „Bratniaka” wchodzących w skład Narodowego 
Zasobu Bibliotecznego.  

Zainteresowanie Stowarzyszenia działalnością 
pracowni NZB jest dla nas bardzo cenne, daje bowiem 
nadzieję na dalszą współpracę w zakresie ratowania 
wszystkich dokumentów związanych z działalnością 
„Bratniaka. Ich wartości historycznej nie sposób przecenić. 
Są one materialnym świadectwem istnienia i działalności 
Stowarzyszenia oraz myśli naukowej i działalności 
dydaktycznej profesorów naszej uczelni. Ich zabezpieczenie i 
ochrona przed zniszczeniem są wspólnym celem Biblioteki 
Głównej i Stowarzyszenia. 

(H.Z.) 

Współpraca bibliotek politechnik 
20.10.03 odbyło się w BG PW spotkanie z dyrektorami 
bibliotek uczelni technicznych. W spotkaniu 
uczestniczyła Pani dyr. Elżbieta Dudzińska, która 
podziękowała kolegom za wieloletnią współpracę oraz 
kierowane do niej wyrazy sympatii i serdeczności 
napływające po ogłoszeniu decyzji przejścia na 
emeryturę.  

Uczestnicy spotkania rozmawiali o kierunkach 
kontynuowania współpracy pomiędzy politechnikami. 
BG PW zaproponowała organizowanie nowych 
konsorcjów dla zakupu czasopism elektronicznych 
(Compendex, IEEE, czasopisma American Chemical 
Society) oraz podjęcie działań zmierzających do 
uruchomienia systemu dostarczania artykułów ze zbiorów 
polskich (document delivery system)  

Dyskutowano nad przydatnością bazy SYMPO oraz 
zasadami jej aktualizacji, jak również o udziale 
politechnik we współkatalogowaniu w bazie NUKAT. 

(J.S.) 
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Spotkanie Rady Wykonawczej 
21.10. 03 odbyło się w BG PW spotkanie Rady 
Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół 
Wyższych.  

Informacje o bieżących pracach Rady będą dostępne 
na stronie domowej Konferencji, której przygotowania 
i prowadzenia podjęła się Akademia Ekonomiczna 
w Krakowie. 

(J.S.) 
 
 
 
 
 
 

Odwiedzili nas 
• Martin Illmann— reprezentujący firmę Starkmann, 

dostawcę publikacji anglojęzycznych  
• Raul Garcia Rodriguez— przedstawiciel The 

Economist Intelligence Unit wraz reprezentującym 
firmę w Polsce Dariuszem Kuźmińskim   

• Hubertus Neuhausen, specjalista ds. budownictwa 
bibliotecznego z Universytetu Humboldta w 
Berlinie, wraz z przedstawicielem BUW Małgorzatą 
Bandzo-Antkowiak 

• Lukas Mayerhoff — przedstawiciel Elsevier 
Science, odpowiedzialny za współorganzację 
konsorcjum polskich bibliotek 

• Nick Barber — przedstawiciel INIST Diffusion oraz 
Hanna Green z The East European Project Ltd, 
którzy przedstawili ofertę korzystania z zasobów 
bazy INIST dla kupowania artykułów w ramach 
Document Delivery System 

• Grupę bibliotekarzy z Poznania, w tym 
przedstawicieli Politechniki Poznańskiej, 
odbywających wycieczkę po bibliotekach 
warszawskich 

(J.S.) 
 

Święto Zmarłych 

Uprzejmie informuję, że w dniu 31.10.2003 o godz. 7.00 
będzie odprawiona w kościele na Pl. Zbawiciela Msza 
Święta za spokój duszy zmarłych naszych byłych 

współpracowników z Biblioteki Głównej i bibliotek systemu 
bibliotecznego PW 

Przepisy 
Wyciąg z Wykazu przepisów opublikowanych 
w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim w miesiącu lipcu 
2003 r. które mają wpływ na funkcjonowanie Uczelni 
Dz.U. nr 116 poz. 1101 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru 
protokołu postępowania o zamówienie publiczne oraz 
dodatkowych wymagań, którym musi odpowiadać protokół. 
Dz.U. nr 120 poz. 1126 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 
Dz.U. nr 132 poz. 1232 
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 27 czerwca 2003 r. 
w sprawie opłat uiszczanych przez posiadaczy urządzeń 
reprograficznych. 
 
Wyciąg z Wykazu przepisów opublikowanych 
w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim w miesiącu 
sierpniu 2003 r. które mają wpływ na funkcjonowanie 
Uczelni 
Dz.U. nr 141 poz. 1364 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
1 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych 
świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni 
państwowych. 
Dz.U. nr 144 poz. 1401 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
13 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
określenia standardów nauczania dla poszczególnych 
kierunków studiów i poziomów kształcenia.  
 
Wyciąg z Wykazu przepisów opublikowanych 
w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim w miesiącu 
wrześniu 2003 r. które mają wpływ na funkcjonowanie 
Uczelni 
Dz.U. nr 157 poz. 1533 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 września 
2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia 
wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do 
sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i 
ankiet statystycznych stosowanych w badaniach 
statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych 
statystyki publicznej na rok 2003. 
Dz.U. nr 162 poz. 1568 
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami. 
Dz.U. nr 166 poz. 1610 (E.D.) 
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Ustawa z dnia 25 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. 

 
 
  
 Zarządzenia Rektora Politechniki Warszawskiej 
 Zarządzenie nr 31 Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 26 września 2003 r. w sprawie organizacji i zasad 
działania domów studenckich w Politechnice Warszawskiej. 

 
 
 Zarządzenie nr 32 Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 26 września 2003 r. w sprawie zasad rozdziału 
i przyznawania miejsc, zakwaterowania i wykwaterowania 
mieszkańców oraz ustalania i pobierania opłat w domach 
studenckich Politechniki Warszawskiej. 

 
 
 
 
 Zarządzenie nr 31 Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 7 października 2003 r. zmieniające zarządzenie nr 11 
Rektora PW z dnia 19 kwietnia 2000 r. w sprawie zasad 
udostępniania obiektów, w tym powierzchni na reklamy 
i miejsc do parkowania, oraz pomieszczeń w obiektach 
Politechniki Warszawskiej. 

 
 
 
 
 

Decyzja Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 
9 października 2003 r. w sprawie zmian w składzie 
Rektorskiej Komisji ds. Warunków Pracy i Bezpieczeństwa 
w Uczelni. 

Decyzja Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 
9 października 2003 r. w sprawie obowiązkowych badań 
lekarskich dla studentów III roku studiów dziennych. 

Decyzja Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 
9 października 2003 r. w sprawie zmian w składzie 
Rektorskiej Komisji ds. Akademickiej Służby Zdrowia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przypominamy: 
bieżące informacje podajemy sukcesywnie na stronie 
domowej Biblioteki Głównej 
 
W dziale: „Słowniki i leksykony” pojawił się link do 
nowego słownika. 
 
Zachęcamy do czytania informacji zawartych w EBIBie: 
http://ebib.oss.wroc.pl/  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ebib.oss.wroc.pl/

