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Zapraszamy Wszystkich 
pracowników systemu 

biblioteczno-informacyjnego 
na Op łatek 

w dniu 20.12. br. (środa) 
o godz. 140 0

w pok 242d (II p.) 

Sytuacja finansowa 
Biblioteki Głównej 

rudna sytuacja finansowa Biblioteki Głównej i 
potrzeby w tym zakresie, uniemożliwiające wykonanie 

statutowych zadań Biblioteki Głównej zostały 
przedstawione:  
- JM Rektorowi prof. dr hab. Jerzemu Woźnickiemu 

na spotkaniu w dniu 13.11.br. z przewodniczącym 
Rady Bibliotecznej prof. dr hab. Andrzejem 
Makowskim, z-cą przewodniczącego prof. dr hab. 
Andrzejem Bieniem i dyrektorem Biblioteki 
Głównej Elżbietą Dudzińską. 

- Dyrektorowi Administracyjnemu mgr markowi 
Gutkowskiemu pisemnie (11.11.br) 

- Senackiej Komisji Mienia i Finansów na spotkaniu 
w dniu 28.11.br. 

- Radzie Bibliotecznej na posiedzeniu w dniu 
29.11.br. 

(E.D.) 

Gromadzenie zbiorów 
 związku z brakiem środków finansowych na zakup 
wydawnictw Oddział Gromadzenia Książek 

i Zbiorów Specjalnych dokładał starań aby wzbogacić 
zbiory Biblioteki Głównej o książki z darów np. 
z Instytutu im. Goethego, z MEN i KBN. Zakupiono 
również książki za środki finansowe, otrzymane od firm, 
prezentujących swoją działalność na konferencji w dniu 
2011.br. 

W dniu 12.12.br. Dyrekcja i kierowniczka Oddziału 
Gromadzenia pani mgr Alicja Cisak spotkały się 
z przedstawicielami PWN. W wyniku spotkania ustalono, 
że PWN otrzyma możliwość zorganizowania w czytelni 
ogólnej wystawienia nowości, które następnie będą 
włączone do zbiorów Biblioteki Głównej. 

(E.D.) 

Starania o pomoc 
finansową 

yrekcja BG przygotowała wniosek do Fundacji Na 
Rzecz Nauki Polskiej w ramach programu 

„CERBER” o dofinansowanie systemu zabezpieczania 
zbiorów, wchodzących w skład Narodowego Zasobu 
Bibliotecznego 
- Dyrekcja wystąpiła do MEN w ramach DOT 

o dofinansowanie wdrożenia systemu Aleph, ze 
skutkiem pozytywnym.  

- Przewodnicząca Konsorcjum PolAleph mgr Agata 
Wietecha przygotowała wniosek do MEN 
o dodatkowe dofinansowanie zakupu licencji do 
systemu Aleph dla Biblioteki Głównej Politechniki 
Warszawskiej i Biblioteki Głównej Politechniki 
Białostockiej – ze skutkiem pozytywnym.  

- Dyrekcja przygotowała dodatkowy wniosek do 
MEN o dofinansowanie w ramach DOT w roku 
2001. 

(E.D.) 

Prezydium Rady 
Bibliotecznej 

 dniu 10. 11. 2000r. odbyło się posiedzenie 
Prezydium Rady Bibliotecznej. 

Dyrektor Biblioteki Głównej mgr Elżbieta 
Dudzińska przedstawiła pismo Dyrektora 
Administracyjnego mgr Marka Gutkowskiego dotyczące 
przyszłego usytuowania Muzeum w strukturze 
Politechniki Warszawskiej. 

Dyrektor mgr Elżbieta Dudzińska wyraziła zgodę na 
wyłączenie Muzeum ze struktury Biblioteki Głównej. 

Prezydium Rady Bibliotecznej jednomyślnie poparło 
stanowisko Dyrektora Biblioteki Głównej 
z zastrzeżeniem, aby starodruki będące częścią 
Narodowego Zasobu Bibliotecznego pozostawić 
w Bibliotece Głównej. 

(T.S.) 

Rada Biblioteczna 
 dniu 27. 11. 2000r. odbyło się posiedzenie Rady 
Bibliotecznej. Porządek obrad:  

1. Przyjęcie protokołów: 
a. nr 3 z posiedzenia Rady Bibliotecznej w dniu 

14. 06. 2000r. 
b. z posiedzenia Prezydium Rady Bibliotecznej 

w dniu 04.10. 2000r. 
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c. z posiedzenia Prezydium Rady Bibliotecznej 
w dniu 10. 11. 2000r. 

2. Informacja o sytuacji finansowej Biblioteki Głównej 
w 2000r. i 2001r. – wystąpienie Dyrektora Biblioteki 
Głównej mgr Elżbiety Dudzińskiej. 

3. Zadania Biblioteki Głównej w związku 
z Rozporządzeniem Ministra 

4. Zadania Biblioteki Głównej w związku 
z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 
24. 11. 1998r. (Dz. U. Nr 146 poz. 955) dotyczącym 
tworzenia Narodowego Zasobu Bibliotecznego – 
wystąpienie Dyrektora Biblioteki Głównej mgr 
Elżbiety Dudzińskiej. 

5. Wdrażanie systemu bibliotecznego ALEPH. 
Rozszerzanie zakresu usług – wystąpienie Dyrektora 
ds. Informatyzacji dr Grzegorza Płoszajskiego. 

6. Sprawy personalne – wniosek o awans na 
stanowisko starszego bibliotekarza mgr Małgorzaty 
Szymańskiej. 

7. Wolne wnioski. 
W posiedzeniu uczestniczył Prorektor ds. Nauki 

prof. Stanisław Bolkowski. 
Dyrektor mgr Elżbieta Dudzińska przedstawiła 

trudną sytuację finansową Biblioteki Głównej oraz 
starania Dyrekcji o zapewnienie odpowiednich środków 
umożliwiających pełnienie funkcji statutowych. 

Rada Biblioteczna podjęła Uchwałę popierającą 
działania Dyrekcji Biblioteki Głównej, których celem jest 
zapewnienie pracownikom naukowym i studentom 
odpowiedniego warsztatu naukowego. 

Następnie dyrektor mgr Elżbieta Dudzińska omówiła 
problemy związane z koniecznością tworzenia 
Narodowego Zasobu Bibliotecznego zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24. 
11. 1998r. Właściwa konserwacja, przechowywanie 
i ochrona zbiorów włączonych do Narodowego Zasobu 
Bibliotecznego wymaga ogromnych nakładów 
finansowych. 

Zastępca dyrektora ds. Informatyzacji dr Grzegorz 
Płoszajski omówił kierunki rozszerzania zakresu usług 
systemu bibliotecznego ALEPH. W chwili obecnej jest to 
przede wszystkim włączanie do systemu księgozbiorów 
Bibliotek Wydziałowych. Natomiast decyzja o zakupie 
licencji systemu ALEPH dla bibliotekarzy 
i użytkowników zależy od decyzji Władz Wydziałów. 

Rada Biblioteczna w wyniku tajnego głosowania 
jednomyślnie przyjęła wniosek o awans na stanowisko 
starszego bibliotekarza mgr Małgorzaty Szymańskiej. 
Dyrektor mgr Elżbieta Dudzińska poinformowała Radę 
Biblioteczną o powołaniu z dniem  

01.12.2000r. na stanowisko pełniącego obowiązki 
zastępcy dyrektora mgr Jana Zaleskiego, kierownika 
Oddziału Udostępniania. Rada Biblioteczna przyjęła 
informację Dyrektora Biblioteki Głównej do akceptującej 
wiadomości. 

(T.S.) 

Zmiany w ALEPHie 
 systemie stale dokonują się zmiany – czasem 
widoczne tylko dla zainteresowanych pracowników, 

a czasem te większe, które zauważają i czytelnicy. Do 
tych ostatnich należy z pewnością dołączenie danych 
zawartych dotąd w bazie DOKTO tworzonej w Ośrodku 
Informacji Naukowej do opisów w bazie katalogowej. 
Oznacza to, że opisy części prac doktorskich PW zostały 
uzupełnione o abstrakty oraz dane dotyczące obrony, 
a dalej – baza ta została wydzielona, aby można było 
łatwiej odnaleźć opisy poszukiwanych prac.  

 
Dodano też możliwość wyszukiwania nazwisk 
promotorów oraz wg. słów z abstraktu. Abstrakt 
widoczny jest w formacie Kartki katalogowej oraz Pola 
USMARC. 

 
Kolejnym zakończonym etapem jest konwersja 

katalogu czasopism oraz bazy akcesji (dotąd były to dwie 
różne bazy). Po wielu pracach przygotowawczych, 
a następnie korektach w obu bazach zostały one z dużym 
sukcesem przeniesione do ALEPHa. Pracownicy 
Oddziału Czasopism zostali przeszkoleni w posługiwaniu 
się swoim modułem i w tym momencie mogą już 
aktywnie pracować w systemie ALEPH. 

W
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Należy zwrócić uwagę, że zostały też przeniesione 
dane dotyczące zeszytów specjalnych, o których 
informacje można było znaleźć w dotychczasowej bazie 
Isis-owej CZASO1. 

Przeprowadziliśmy też prace testowe nad 
dołączaniem do opisów plików zewnętrznych, w tym 
wypadku spisów treści czasopism w postaci plików 
graficznych. Dla zainteresowanych podam numery 
rekordów, gdzie takie pliki można zobaczyć : 64928, 
65106, 67054, 67062, 63614, 61485, 61715. 

 
Ostatnio podjętą dość intensywnie pracą jest 

przygotowanie bazy BIBLIO do konwersji zawartych 
w niej danych do ALEPHa. Jest to tym trudniejsze, że 
zawiera ona opisy kilku rodzajów dokumentów. 

Przepraszamy wszystkich, którym dały się we znaki 
kłopoty z pocztą elektroniczną. Nasz stary wysłużony 
serwer pocztowy po prostu postanowił zakończyć swoją 
działalność jeszcze w tym wieku. Konta zostały 
przeniesione na inną maszynę i mam nadzieję, że 
usprawni to nasze kontakty ze światem i z sobą 
nawzajem. 

(grkiw) 

Narodowy Zasób 
Biblioteczny 

 dniach od 5.10.do 24.11.br. dbyła się w Bibliotece 
Głównej kontrola, związana z posiadaniem 

zasobów, tworzących zgodnie z przepisami prawnymi 
Narodowy Zasób Biblioteczny. 

Sprawie tej poświęcone było również zebranie w 
dniu 31.11.br. Bibliotece Narodowej, mające na celu 
ustalenie zasad gromadzenia Narodowego Zasobu 
Bibliotecznego i współpracy bibliotek w tym zakresie. 

Największym problemem, uniemożliwiającym pełną 
realizację zadań jest brak środków finansowych w skali 
kraju na zabezpieczenie i konserwację zbiorów. 

Dyrekcja przygotowała projekt koncepcji działań, 
związanych z wyłączeniem, opracowaniem 
i udostępnianiem zbiorów, które w Bibliotece Głównej 
tworzą Narodowy Zasób Biblioteczny, oraz powierzyła 
obowiązki w tym zakresie Oddziałowi Kontroli 
i Aktualizacji Zbiorów, przenosząc do tych prac panią 
mgr Hannę Zdunek z Oddziału Opracowania Książek 
i Zbiorów Specjalnych. 

 (E.D.) 

Ochrona narodowego 
zasobu bibliotecznego 

epartament Książki i Czytelnictwa we współpracy z 
Biurem Spraw Obronnych Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego zorganizowały w dniach 23 – 
24 października br seminarium dla dyrekcji bibliotek, 
których zbiory w całości lub części tworzą narodowy 
zasób biblioteczny. Seminarium odbyło się w Centrum 
Szkolenia przy Szkole Aspirantów Państwowej Straży 
Pożarnej w Krakowie. 

Celem dwudniowego szkolenia było zapoznanie 
kadry kierowniczej bibliotek z prawidłowym 
zabezpieczaniem zbiorów bibliotecznych przed pożarami, 
kradzieżami, przestępczością, działalnością 
terrorystyczną, na wypadek katastrof czy też konfliktu 
zbrojnego.  

Prelegentami byli naukowcy, bibliotekarze oraz 
przedstawiciele policji i państwowej straży pożarnej.  
Bibliotekę Główną PW reprezentował mgr Jan Zaleski 

(J.Z.) 

Przegląd warunków pracy 
 dniu 01.12.2000 r. odbyło się posiedzenie Komisji 
ds. Przeglądu Warunków Pracy w Bibliotece 

Głównej. Na spotkaniu omówiono wytyczne Rektorskiej 
Komisji ds. Warunków Pracy PW oraz powołano 
Podkomisję w składzie: przewodniczący – mgr Grażyna 
Kiwała, członkowie mgr Agata Wietecha i mgr inż. Irena 
Żukowska, w celu przeglądu komputerowych stanowisk 
pracy.  

W dniach 06.12.2000 r. i 11.12.2000 r. Podkomisja 
dokonała przeglądu komputerowych stanowisk pracy w 
Bibliotece Głównej w Gmachu Głównym i Gmachu 
Chemii. 

W dniu 15.12 2000 r odbyło się posiedzenie Komisji 
ds. Przeglądu Warunków Pracy w Bibliotece Głównej 
i przegląd warunków pracy w części pomieszczeń 
bibliotecznych. Przegląd pozostałych pomieszczeń został 
zaplanowany na 28 i 29.12.2000 r. 

(I.Ż.) 

W
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Zebranie kierowników 
 dniu 6.12.2000 roku odbyło się zebranie, na którym 
dyrektor Elżbieta Dudzińska omówiła  następujące 

sprawy: 
– personalne: powierzenie kierownikowi Oddziału 

Magazynów i Udostępniania Zbiorów mgr 
Janowi Zaleskiemu obowiązków z-cy dyrektora: 
powierzenie mgr Alicji Dąbrowskiej 
obowiązków kierownika Oddziału Magazynów 
i Udostępniania Zbiorów na okres roku. 

– sytuację finansową 
– wnioski, wynikające z kontroli NIK, i działania 

związane z Narodowym Zasobem Bibliotecznym 
– przeprowadzenie w Bibliotece Głównej 

przeglądu warunków pracy 
– zlecenie organizacji sprawozdawczości pani mgr 

Elżbiecie Mroczek. 
Następnie p.o,z-cy dyrektora mgr Janowi Zaleskiemu 
przedstawił nowe zasady zabezpieczania zbiorów 
i zapowiedział szkolenie pracowników w tym zakresie. 

(E.D.) 

Konferencja Dyrektorów 
 dniu 20.11.br. w Małej Auli Politechniki 
Warszawskiej odbyło się zebranie sprawozdawczo-

wyborcze Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół 
Wyższych. 

W czasie trzyletniej kadencji Rada zajmowała się 
przede wszystkim sprawami finansowania działalności 
bibliotecznej, w tym importu, zmianami w ustawie o 
zamówieniach publicznych, ustawie o ewidencji zbiorów, 
o prawie autorskim, o szkolnictwie wyższym, o 
egzemplarzu obowiązkowym. Rada przedstawiła 
problemy biblioteki w MEN, KBN, KRASP, Radzie 
Głównej i posłowi na Sejm, oraz w różnych publikacjach. 

Na następną kadencję wybrano Radę w składzie: 
− przewodnicząca – dyrektor Elżbieta Dudzińska 
− z-ca przewodniczącego – dyrektor Artur Jazdon,  
− sekretarz – dyrektor Ewa Lankosz  
− członkowie: dyrektorzy Stefan Czaja, Wanda 

Dziadkiewicz, Henryk Holender, Danuta Jaworska, 
Henryk Szarski. 

(E.D.) 

XX lat Solidarności na PW 
18. listopada br odbył się  uroczysty Zjazd "Solidarności" 
Politechniki Warszawskiej. Na sali obecny był J.M. 
Rektor PW oraz władze Uczelni. Zjazd prowadził 
przewodniczący "Solidarności" Zygmunt Trzaska Durski.  
Mała Aula ledwo pomieściła wzruszonych działaczy 

związkowych. Takiej podniosłej atmosfery na sali nie 
czuło się od dawna. Przemówienia dotyczyły wspomnień 
z lat 1980-1982. Szczególnie serdecznie oklaskiwany był 
pierwszy rektor popierany przez "Solidarność" - 
Władysław Findeisen. Przewodniczący Zygmunt Trzaska 
Durski uroczyście odczytał długą listę nieżyjących już  
działaczy "Solidarności", których pamięć uczczono 
minutą ciszy. Między innymi wymienił nazwiska 
bibliotekarzy: Bożenę Adamczyk, Krystynę 
Krasnodębską, Adama Zgrzembskiego.  

Oprócz znaczka, delegaci i goście otrzymali książkę 
"20 lat NSZZ Solidarność w Politechnice Warszawskiej 
1980-2000". Pozycja ta dostępna jest w naszej Bibliotece. 

Pod koniec Zjazdu pierwszy przewodniczący z roku 
1980 Andrzej Smirnow wręczył pamiątkowe medale. Ze 
związkowców Biblioteki Głównej medale otrzymali: śp. 
Pani Grażyna Lipińska (medal odebrała bratanica Pani 
Krystyna Skarbek), Elżbieta Dudzińska oraz aktualny 
przewodniczący "S" BG - Zbigniew Lewandowski. 

Na zakończenie uroczystości z głośników 
zabrzmiała słynna piosenka "Żeby Polska była Polską". 

(Z.L.) 

NUKat 
NUKat – Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny. 
Idea jego utworzenia powstała wśród bibliotek 
pracujących w systemie VTLS. Dyskusja na temat zasad 
tworzenia oraz funkcjonowania rozpoczęła się dwa lata 
temu po przyznaniu przez Fundację Mellona środków na 
ten cel.  

Po trwającym półtora roku impasie w pracach 
przedstawicieli BN, porozumienia „Biblioteka 
z Horyzontem” oraz Porozumienia Bibliotek 
Wdrażających i Użytkujących VTLS (co stało się 
przyczyną wstrzymania działań zmierzających do 
uruchomienia NUKat, a tym samym możliwość 
wstrzymania dotacji) 13 czerwca br. odbyło się na 
zaproszenie prorektora UW prof. dr hab. Wojciecha 
Maciejewskiego spotkanie, efektem którego było 
podpisanie kompromisowej koncepcji katalogu 
centralnego NUKat. 

My o tworzeniu tego katalogu otrzymywaliśmy dość 
pobieżne informacje, ale w pracach gremium tworzącego 
zasady współpracy żadna z bibliotek alephowskich nie 
brała udziału. Tym co powstrzymuje nas od 
zaakceptowania w pełni idei współtworzenia katalogu jest 
m.in. konieczność nabycia końcówki VTLS, która 
umożliwiłaby współpracę. Czy to na pewno ułatwiło by 
nam pracę?  

W dniu 4.12.br. w Bibliotece Uniwersyteckiej 
odbyło się kolejne spotkanie poświęcone przyjęciu 
założeń dotyczących funkcjonowania katalogu NUKat. 
Uczestniczyli w nim przedstawiciele większej liczby 
bibliotek, w tym i naszej. Przedstawiona na spotkaniu 

W
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koncepcja mówi – ogólnie rzecz ujmując – o tworzeniu 
dwóch katalogów: 
- pierwszy, tzw. „czysty” byłby kontrolowany przez 

Kartoteke Haseł Wzorcowych 
- drugi .... „brudny”?, który zawierałby wszystkie 

katalogi, których opisy nie są kontrolowane przez 
KHW. 
Cóż – istnieje uzasadniona obawa, że będzie jeden 

mały katalog – kontrolowany przez KHW i drugi duży, 
gdzie będą wrzucone wszystkie pozostałe katalogi 
bibliotek. 

Reasumując – aby współtworzyć NUKat 
musielibyśmy nabyć końcówkę (lub kilka) modułu VTLS 
– Virtuy i tam wprowadzać opisy (lub korzystać z już 
utworzonych). Opisy muszą być kontrolowane przez hasła 
z Centralnej Kartoteki Haseł Wzorcowych tworzonej 
przez Centrum Formatów i Kartotek Haseł Wzorcowych 
Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Czy na pewno 
nam to usprawni opracowanie, a tym bardziej je 
przyśpieszy? 

I jeszcze jedno pytanie nas nurtuje: dlaczego 
katalogu centralnego nie tworzy Biblioteka Narodowa, 
instytucja jakby do tego celu stworzona? 

Zainteresowanych tym tematem odsyłam do 
„Bibliotekarza” nr 10/2000 (leży na moim biurku). 

(grkiw) 

Języki informacyjno-

wyszukiwawcze ... spotkanie w BN 
 dniu 1 grudnia 2000 r. w Bibliotece Narodowej 
odbyło się spotkanie zatytułowane Języki 

informacyjno-wyszukiwawcze – rozmowy na koniec wieku. 
Jego celem była wymiana refleksji i opinii na temat 
obecnego stanu teorii i praktyki języków informacyjno-
wyszukiwawczych (JIW).  

Zaprezentowano wybrane publikacje z ostatnich 
dwóch lat dotyczące opracowania rzeczowego zbiorów: 
− J. Czarnecka: „Katalog przedmiotowy na podstawie 

opisów Przewodnika Bibliograficznego. Poradnik.” 
− J. Sadowska: „Hasła przedmiotowe w teorii Adama 

Łysakowskiego i praktyce Przewodnika 
Bibliograficznego.” 

− Paździński: „Stosowanie polskich norm 
w zautomatyzowanych katalogach bibliotecznych.” 

− S. Kurek-Kokocińska: „Systemy informacyjne dla 
dzieci i młodzieży o książkach, filmach i grach.” 

− J. Woźniak: „Kategoryzacja” 
W dyskusji podjętej po zakończeniu prezentacji 

wzięli udział m.in. Bożenna Bojar (Uniwersytet 
Warszawski), Anna Sitarska (Uniwersytet 
w Białymstoku), Joanna Pasztaleniec-Jażyńska 
(Biblioteka Narodowa), Anna Paluszkiewicz (Centrum 
Formatów i Kartotek Haseł Wzorcowych), Grażyna 

Wilczyńska (Biblioteka Uniwerystecka KUL), Wanda 
Klenczon (Biblioteka Narodowa), Piotr Bierczyński 
(WiMBP w Łodzi). 

Podkreślono, że jednym z dokonań, o którym należy 
wspomnieć „na koniec wieku” jest upowszechnienie 
szerokiego pojmowania języków informacyjno-
wyszukiwawczych. Słowniki (indeksy) stały się 
podstawowym narzędziem poszukiwania informacji. 
Jednakże wdrażanie różnych systemów informacyjnych 
posługujących się różnymi językami powoduje, że 
użytkownicy mają problemy z ich zrozumieniem 
i właściwym posługiwaniem się. Trudno im zrozumieć do 
jakich informacji mają w danym momencie dostęp. 
Większość bibliotek jest w trakcie przenoszenia swoich 
tradycyjnych katalogów do systemów komputerowych, 
w związku z tym zaprzestają tworzenia katalogów 
kartkowych i tak naprawdę jeszcze przez długi czas oba 
typy katalogów będą się uzupełniały. 

To stwarza problem posługiwania się dwoma 
różnymi JIW i generuje pytanie o kompletność 
wyszukanej informacji. Przy tworzeniu JIW należy więc 
w większym niż dotychczas stopniu brać pod uwagę 
potrzeby użytkowników, a jednym z elementów tworzenia 
JIW powinno być budowanie tzw. metainformacji 
o zasobach informacji, co znacznie ułatwiłoby docieranie 
do potrzebnych danych. 

Na przestrzeni ostatnich lat zmienia się rola 
bibliotekarza. Do niedawna jeszcze był on przede 
wszystkim pośrednikiem między czytelnikiem 
a księgozbiorem. Obecnie jego rola jest znacznie szersza 
i wymaga większych kwalifikacji niż dawniej. 
Zagadnienie to związane jest z powszechnym obecnie 
zjawiskiem tzw. komputeryzacji bibliotek oraz 
powstaniem nowego typu dokumentów – dokumentu 
elektronicznego. Tak więc twórcy JIW powinni zaspokoić 
również rosnące potrzeby pracowników bibliotek, dla 
których sprawne biblioteczne systemy komputerowe są 
podstawowym narzędziem pracy. 

Zmianie uległ także stosunek do sztucznych JIW. 
Były one tworzone głownie dla potrzeb bibliotekarzy, 
którzy posługiwali się nimi w swojej pracy informacyjnej. 
Obecnie wiadomo już, że użytkownicy bibliotek, którzy 
w znacznym stopniu sami posługują się JIW korzystając 
z indeksów i katalogów, nie będą się uczyć języków 
sztucznych. Językoznawcy będą musieli współdziałać 
w tworzeniu JIW opartych na językach naturalnych. Mogą 
oni odegrać dużą rolę w tworzeniu języków 
wyszukiwarek internetowych, jednego z podstawowych 
w dzisiejszych czasach narzędzia poszukiwania 
informacji. 

Nastąpiły zmiany w organizacji pracy nad JIW. 
Dawniej katalogi rzeczowe tworzone były przez 
pojedyncze osoby (np. katalog rzeczowy 
A. Łysakowskiego). Obecnie wszelkie słowniki tworzone 
są przez duże grupy osób, i trudno właściwie określić 
autorstwo powstających tworów. Wiąże się z tym problem 
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kontroli JIW w celu utrzymania jednolitości danego 
języka stosowanego przez różne biblioteki. 

Pytania na temat rozwoju JIW oraz opracowania 
rzeczowego w najbliższej przyszłości dotyczą m.in.: 
− możliwości utworzenia jednego języka 

informacyjno-wyszukiwawczego – w opinii 
dyskutantów, jest to niemożliwe; istniej raczej 
potrzeba grupowania się bibliotek w ramach 
poszczególnych dziedzin wiedzy dla potrzeb 
stworzenia specjalistycznych JIW. 

− przyszłości haseł przedmiotowych – zauważa się 
bowiem, iż młodzież chętniej używa słów 
kluczowych (swobodnego wyszukiwania) 
Na zakończenie spotkania w ramach zamierzeń na 

nadchodzące lata wymieniono opracowanie listy (planu) 
pojęć i problemów, którymi trzeba się zająć, zarówno 
z zakresu języków informacyjno-wyszukiwawczych, jak 
i całych systemów informacyjno-wyszukiwawczych oraz 
zamierzenia wydawnicze: reprint publikacji autorstwa 
Adama Łysakowskiego oraz wydanie Wileńskiego 
Katalogu Łysakowskiego. 

(E.M.) 

Spotkanie PTIN 
potkanie członków i sympatyków Polskiego 
Towarzystwa Informacji Naukowej odbyło się 

w Centralnej Bibliotece Wojskowej w dn. 17 listopada br. 
Miało charakter dyskusji naukowej poświęconej 
aktualnym problemom bibliotekarstwa i informacji 
naukowej. 

W części spotkania promowano nową serię 
wydawniczą zatytułowaną „Prace PTIN”(dwa tytuły). 

Następnie wysłuchano wystąpień Panów: profesora 
Zbigniewa Żmigrodzkiego z Uniwersytetu Śląskiego oraz 
Pawła Wiszniewskiego – prezesa Fundacji Informacja dla 
Demokracji, przy Polskim Komitecie ds. Unesco. Potem 
rozpoczęto dyskusję, spotkanie zamknięto omówieniem 
spraw bieżącej działalności Towarzystwa. 

Bibliotekę Główną reprezentowała Grażyna 
Komorowska z OIN. 

(G.K.) 
 

Sprawozdanie za 2000 r. 
o bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego PW 
rozsyłane są formularze sprawozdania z działalności 

bibliotek za 2000 rok. Wypełnione formularze należy 
przekazać w terminie do dnia 10 stycznia 2001 r. do 
p. Elżbiety Mroczek - Ośrodek Informatyzacji Biblioteki 
Głównej, Gmach Główny, p.73. 

(E.M.) 
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