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Informacje
Biblioteka Główna
Rada Biblioteczna
24 września 2013 r. odbyło się posiedzenie
Rady Bibliotecznej, w którym uczestniczył
Rektor R. Bacewicz oraz przedstawiciel
Wydziału Architektury K. Mordaka‐Sobipan.
Rada Biblioteczna pozytywnie zaopiniowała
wniosek
Wydziału
Architektury
o przekształcenie biblioteki wydziałowej
w Filię Biblioteki Głównej. Jednym z punktów
obrad była dyskusja nad zakupem na 2014 rok
czasopism drukowanych i elektronicznych,
licencji na bazy danych oraz
narzędzi

wspierających
korzystanie
z
zasobów
elektronicznych. W wyniku tej dyskusji Rada
jednomyślnie przyjęła uchwałę o udzieleniu
Dyrektor Biblioteki Głównej pełnomocnictwa
do negocjacji i zakupu baz.
posiedzenia
Rada
W
dalszej
części
dyskutowała nad przyjęciem rekomendacji
KRASP w sprawie deregulacji zawodu
bibliotekarza dyplomowanego i wystąpieniu
o dokonanie odpowiednich zmian w statucie
Politechniki
Warszawskiej.
(MMM)

Nowy projekt
Politechnika Warszawska wystąpiła do MKiDN
o dofinansowanie ze środków Mechanizmu
Finansowego EOG 2009‐2014 i Norweskiego
Mechanizmu
Finansowego
2009‐2014
w Programie: Konserwacja i rewitalizacja
dziedzictwa kulturowego projektu Mur, który
łączy nie dzieli‐ zabytkowy kampus
Politechniki Warszawskiej, jako przestrzeń
bez barier dla wszechstronnej aktywności
kulturalnej i edukacyjnej. Celem projektu jest
udostępnienie i promocja
zabytkowego
Terenu Głównego PW, jako obszaru
o wysokich
walorach
historycznych
i architektonicznych. W ramach projektu PW
podejmie działania z obszaru konserwacji
zabytków i renowacji historycznych zespołów

zabytkowych oraz rozwoju zasobów cyfrowych
w dziedzinie kultury.
Z pośród wielu planowanych działań
przewidywane są zadania dla Biblioteki
Głównej. Obejmą one
konserwację
zabytkowego księgozbioru z kolekcji zbiorów
specjalnych w liczbie 40 woluminów książek,
które zostaną poddane pełnej konserwacji
oraz 120 woluminów czasopism, które zostaną
poddane
zabiegom
introligatorskim
z elementami konserwacji. Planowane są:
dezynfekcja w komorze fumigacyjnej książek
z XIX w. i cennych XX‐ wiecznych tj.‐ 150 mb
egzemplarzy
oraz
zakup
regałów
bibliotecznych na XIX‐ wieczne zbiory
wielkoformatowe.
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o najcenniejszych zbiorach specjalnych BG
PW. W trakcie realizacji projektu zostanie
opracowana
koncepcja
merytoryczna
i plastyczna wydawnictwa, które następnie
zostanie udostępnione w otwartym Internecie
poprzez wirtualną przestrzeń kultury‐ portal
stworzony przez PW w ramach planowanego
projektu.
Przewidywany okres realizacji projektu to
marzec 2014 r.‐ luty 2016 r., wnioskowane
dofinansowanie dla BG to 527 850 zł.

Kolejnym przewidywanym dla BG zadaniem
jest digitalizacja i udostępnienie unikatowych,
do chwili obecnej niedostępnych w wersji
cyfrowej, zbiorów piśmienniczych Biblioteki
Głównej w Bibliotece Cyfrowej PW.
Zeskanowane zostaną 92 woluminy, co
oznacza konieczność wykonania 21 000
skanów.
Działania związane z konserwacją i digitalizacją
oraz publikacją poddanego digitalizacji
zabytkowego księgozbioru w BCPW zostaną
uzupełnione
dodatkowym
zadaniem
w projekcie, polegającym na opracowaniu
i wydaniu w postaci cyfrowej informatora

(APor)
Reklasyfikacja
Sukcesem zakończyła się reklasyfikacja działu
K
Informatyka.
Nad
opracowaniem
merytorycznym pracował zespół w składzie:
Joanna Basińska, Agnieszka Bis, Agnieszka
Kowalczuk,
Marta
Mazur,
Jadwiga
Siemiątkowska, Dorota Szczęsna, Krystyna
Sosnowska. Prace zespołu koordynowała
Wioletta Ledzion. Tak jak zwykle w działania
związane z reklasyfikacją bardzo duży wkład
włożyli bibliotekarze SBI. Tym razem była to
Krystyna Sosnowska z Biblioteki Instytutu
Informatyki, która po konsultacjach z wieloma
pracownikami przygotowała schemat nowej
struktury. Był to najtrudniejszy i największy
dział do zreklasyfikowania, liczący 12529
rekordów. Trudność w opracowaniu nowej
struktury polegała również na tym, że był to
jeden z najbardziej zdezaktualizowanych
działów.
Wiązało
się
to
również
z koniecznością dodania nowych słów
kluczowych do KHW. Prace merytoryczne nad
opracowaniem nowej struktury trwały od
kwietnia do lipca. Spotkania zespołu odbywały
się kilka razy w tygodniu. Prace zakończyły się

10 lipca 2013 r. utworzeniem obecnie
obowiązującej struktury działu K.
Do 18 sierpnia 2013 r. trwały prace nad
reklasyfikacją działu K na wydrukach
papierowych. Rekordy do zreklasyfikowania
zostały podzielone pomiędzy członków
zespołu i osoby recenzujące: Teresę Perek
i Mariolę Purzycką.
W II połowie sierpnia na podstawie wydruków
papierowych rozpoczęły się zmiany w bazie
i fizyczne zmiany na półce. Zmian w bazie
dokonywali pracownicy Sekcji Udostępniania,
którzy korzystając z gościnności Sekcji Kolekcji
Dziedzinowych
i
wykorzystując
fakt
skróconych
godzin
otwarcia
Wolnego
Dostępu, w godzinach 13.00‐15.30 zmieniali
ustawienie działowe w bazie.
16 września ostatecznie zakończyły się prace
nad reklasyfikacją działu K Informatyka.

(WL)
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Nukat
W sierpniu odbyła się kolejna migracja bazy
NUKAT, która zakończyła się powodzeniem.
Obecnie pracujemy w wersji 2012.2.2
systemu VIRTUA. Po migracji konieczne jest
wgranie nowej wersji i ponowne ustawienie
opcji ładowania i katalogowania w kliencie na
każdym stanowisku. Osoby, które miały
zapisany w zakładkach adres do katalogu
NUKAT, muszą pamiętać o zaktualizowaniu
linku do iPortalu.
5 i 9 września 2013 r. odbyło się otwarte
webinarium (szkolenie online), na którym

omówione zostały nowe i poprawione funkcje
systemu VIRTUA. Pokaz skierowany był
głównie do bibliotekarzy, dla których VIRTUA
nie jest systemem macierzystym. Jeżeli
zaistnieje potrzeba powtórzenia spotkania,
będzie to możliwe na początku października.
W trakcie webinarium można było pobrać plik
z przygotowaną prezentacją na temat nowych
funkcji. Zainteresowani mogą zgłosić się po
prezentacje do Oddziału Opracowania Druków
Zwartych lub zapoznać się z nią na blogu BG
PW.
(MW)

Binfo
Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej
jest w trakcie realizacji projektu System
zdalnej prezentacji informacji Biblioteki
Głównej PW. Otrzymane z Funduszu
Modernizacji Uczelni środki na zakup sprzętu
umożliwią
zainstalowanie
w
czterech
punktach w BGPW monitorów, na których
będą
prezentowane
w sposób
ciągły

wiadomości
o
bibliotece.
Zespół
odpowiedzialny
za
projekt
opracował
założenia prezentowanego systemu, nazwę
promującą BINFO oraz wstępnie określono
treści przekazywane na monitorach. Obecnie
trwają prace nad oprawą plastyczną,
szczegółowym
opracowaniem
tekstów
i techniczną realizacją projektu.
(DW)

Biblioteka Cyfrowa
Liczba publikacji w Bibliotece Cyfrowej PW
przekroczyła 11 września 4 tysiące.
4000. publikacją w BCPW był zeszyt 1‐2 z 1980
r. kwartalnika Mechanika Teoretyczna
i Stosowana, czasopisma wydawanego przez
Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej
i Stosowanej. Dzięki współpracy z PTMTS 10
roczników
(1979‐1988)
Mechaniki
Teoretycznej
i
Stosowanej
zostało
zeskanowanych w naszej pracowni digitalizacji
i udostępnionych w kolekcji „Czasopisma”
w Bibliotece Cyfrowej PW. Czasopismo
zawierało prace przeglądowe, oryginalne
naukowe prace teoretyczne i doświadczalne,
komunikaty
naukowe,
sprawozdania
z działalności
Towarzystwa,
konferencji

i sympozjów naukowych. Od 1998 r.
czasopismo ukazuje się pod tytułem Journal of
Theoretical and Applied Mechanics i jest
dostępne
pod
adresem
http://www.ptmts.org.pl
Praktycznie wszystkie dokumenty (poza
powstałymi jako elektroniczne) zeskanowane
zostały w naszej pracowni digitalizacji, która
ostatnio wzbogaciła się o nowy skaner
dziełowy (A3)
OS 15000, który zastąpił
wysłużony czarnobiały skaner Minolty,
wykorzystywany od 2005 r. Nowy skaner
wyposażony w kolebkę i automatycznie
zamykaną szklaną płytę dociskową umożliwia
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bezpieczną

digitalizację

wrażliwych

na

zginanie cennych dokumentów.
(MM)

Bibliotekarze Dziedzinowi
Wystawa o kołach naukowych PW
W maju bibliotekarze z Sekcji Kolekcji
Dziedzinowych podjęli działania związane
z przygotowaniem wystawy Koła Naukowe
Politechniki Warszawskiej, która ma być
zaprezentowana w październiku na Targach
Kół Naukowych i Organizacji Studenckich
KONIK.
W spisie Rady Kół Naukowych zarejestrowane
są 124 koła naukowe. Nie wszystkie prowadzą
aktywną działalność, a niektóre już nie istnieją.
Pozyskiwanie materiałów na wystawę
wymagało nawiązania kontaktów z władzami
wydziałów, samorządem studenckim oraz
z przedstawicielami
kół
naukowych
działających na poszczególnych wydziałach.

Naukowych są aktualne. Również te
zamieszczone na stronach internetowych
poszczególnych kół trzeba było zweryfikować.
Do wszystkich działających kół zostały
przesłane informacje o wystawie. Chęć
uczestnictwa zgłosiło 60 z nich.
Ważne dla powodzenia projektu było
zainteresowanie nim władz wydziału. W tym
celu odbyłyśmy wiele spotkań z dziekanami do
spraw studenckich i opiekunami naukowymi
kół. Wszystkie te działania były jednocześnie
okazją do informowania
pracowników
i studentów o naszych usługach bibliotecznych
oraz do promowania biblioteki jako instytucji
otwartej
na
sprawy
studentów,
zainteresowanej ich osiągnięciami i rozwojem
naukowym.
Więcej informacji na temat wystawy ukaże się
w następnym numerze Biuletynu

Pierwszą trudnością jaką napotkałyśmy
zbierając materiały na wystawę było ustalenie
danych kontaktowych. Okazało się, że nie
wszystkie informacje podane przez Radę Kół

(JSiem)
Korekta rekordów w bazie
dziedzinowych pozwoliły na podjęcie przez
nich tego zadania. Dotychczas uzupełniono ok.
500 rekordów. We wszystkich rekordach
został dodany dział. Opisy uzupełniono o ok.
700 słów kluczowych. Wiele rekordów
wymagało pełnego opisu rzeczowego. Prace
będą prowadzone systematycznie w ramach
obowiązków bibliotekarz Sekcji Kolekcji
Dziedzinowych.

W czasie wakacji bibliotekarze Sekcji Kolekcji
Dziedzinowych rozpoczęli prace związane
z korektą
rekordów
w
katalogu
komputerowym polegającą na uzupełnianiu
brakujących słów kluczowych oraz nazw
działów.
Potrzeba
korekty
była
niejednokrotnie zgłaszana przez Oddział
Informatyzacji.
Umiejętności
klasyfikacji
rzeczowej
nabyte
przez
bibliotekarzy

(JSiem)
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Filie
Filia BG na Chemii
W czasie tegorocznych wakacji Biblioteka
Wydziału Chemicznego w ramach projektu
Scalanie i aktualizacja centralnego katalogu
bibliotek PW kontynuowała prace nad
wprowadzaniem zbiorów Biblioteki Wydziału
Architektury. Od czerwca do końca września
2013 r. wprowadzono do sytemu ok. 3000
książek. Prace objęły opracowanie formalne
i rzeczowe oraz podczepianie egzemplarzy do
istniejących już opisów książek. Z powodu
braku sprawnie działającego komputera
w Bibliotece Wydziału Architektury, wszystkie
te książki były przewożone z Biblioteki
Wydziału Architektury do Biblioteki Wydziału
Chemicznego i odwożone z powrotem przez
pracowników BWCH. Na początku września
został uruchomiony pierwszy komputer
w Bibliotece Wydziału Architektury i dzięki
temu prace związane z wprowadzaniem
księgozbioru przebiegają teraz jeszcze
sprawniej.

W projekcie Ocalić od zapomnienia
przygotowywane zostały materiały do
bibliografii pełnotekstowych profesorów PW:
Mieczysława
Rybczyńskiego,
Kazimierza
Klinga, Jana Bieleckiego, Jana Zawidzkiego,
Wacława
Iwanowskiego
i
Kazimierza
Drewnowskiego. We wrześniu udostępniona
została w Bibliotece Cyfrowej PW Bibliografia
pełnotekstowa wybranych publikacji prof.
Jana Zawidzkiego.
Biblioteka nieustannie zachęca wszystkich
pracowników
naukowych,
doktorantów
i studentów do korzystania z elektronicznych
wersji podręczników i książek naukowych.
W celu ułatwienia dostępu przygotowana
została lista wybranych książek dostępnych
online w bazach oferowanych przez Bibliotekę
Główną, która znajduje
się na stronie
internetowej Biblioteki Wydziału Chemicznego
www5.bg.pw.edu.pl/bwch w zakładce E‐booki.
(AC,JA)

Filia Narbutta
W czasie tegorocznych wakacji pracownicy Filii
BG przy ul. Narbutta 86 kontynuowali prace
w Bibliotece Wydziału SIMR w ramach
projektu Scalanie i aktualizacja centralnego
katalogu bibliotek PW. Ponadto pracownicy
biblioteki Wydziału SIMR zostali przeszkoleni
w zakresie podłączania egzemplarzy książek
do istniejących opisów w systemie Aleph oraz
obsługi modułu Udostępniania.

egzemplarze
zostały
przeniesione
do
magazynu zamkniętego. Jak co roku
przeprowadzono również prace porządkowe
w magazynie wypożyczalni.
Do biblioteki DS. Żaczek zostało zatrudnionych
dwoje studentów, którzy we wrześniu odbyli
niezbędne szkolenia.
W bibliotece D.S. Żaczek kontynuowano prace
związane z przygotowaniem udostępniania
książek w wolnym dostępie. Przed wakacjami
przeprowadzono
gruntowną
selekcję
a obecnie księgozbiór oklejany jest symbolami
działów.

W
Bibliotece
Terenu
Południowego
przeprowadzono selekcję książek znajdujących
się w czytelni, w wolnym dostępie. Działanie
to miało na celu uzyskanie przestrzeni dla
nowych
książek.
Wyselekcjonowane
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Z dniem 15.09 2013 r. zakończyła pracę
w naszej bibliotece Mariola Purzycka, która
pracuje obecnie w bibliotece Wydziału

Mechatroniki. Na jej miejsce
zatrudniona Ewelina Krześniak.

została

(AKom)

Filia w Płocku
Filia
Biblioteki
Głównej
Politechniki
Warszawskiej w Płocku w czasie wakacji
przeprowadziła selekcję norm o symbolu PN.
Likwidacji
uległo
5913
norm

zdezaktualizowanych i zastąpionych przez
normy o symbolu PN‐EN oraz PN‐ISO.
W następnych latach będzie przeprowadzona
dalsza selekcja norm.
(AKow)

Seminaria i szkolenia
Warsztaty JHP BN i UKD
W dniach 11‐13 września 2013 r. bibliotekarze
z całej
Polski uczestniczyli
w XV
Ogólnopolskich Warsztatach Języka Haseł
Przedmiotowych
Biblioteki
Narodowej
i Uniwersalnej
Klasyfikacji
Dziesiętnej.
Bibliotekarze Politechniki Warszawskiej wzięli
udział w pierwszym i ostatnim dniu
warsztatów.

człowiekiem a zwierzętami. O stosowaniu
języków
informacyjno‐wyszukiwawczych
opowiadała Aldona Borowska z Biblioteki
Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla
w Dzielnicy Praga‐Południe m.st. Warszawy.
Następny referat poświęcony był opracowaniu
przedmiotowemu z zakresu szkolnictwa
zawodowego. Po raz kolejny głos zabrał
Kacper Trzaska, który przedstawił propozycje
zmian w opracowaniu materiałów z tej
tematyki. Maria Bereśniewicz z Książnicy
Pomorskiej
im.
Stanisława
Staszica
w Szczecinie zaprezentowała swój referat
z zakresu socjologii i różnych aspektów życia
społecznego. Prelegentka dokonała analizy
sposobu użycia słowa „socjologia” w JHP BN
jako tematu, dopowiedzenia i określnika.
Uwidoczniła pewną nieprecyzyjność dotyczącą
używania tego słowa w odniesieniu do
znaczenia słownikowego, jak i określnika
w połączeniu z niektórymi dziedzinami wiedzy‐
np. temat z określnikiem Społeczeństwo‐‐
socjologia nie ma racji bytu, gdyż
„Społeczeństwo” to podstawowe pojęcie
socjologiczne, w związku z tym nie ma
potrzeby dodawania do tematu określnika.
Swoje wystąpienie referentka podsumowała
stwierdzając, że określnik „socjologia” w JHP

Warsztaty JHP BN rozpoczęły się od powitania
uczestników przez Mikołaja Baliszewskiego,
wicedyrektora BN do spraw rozwoju. Pierwszy
dzień warsztatów poświęcony był Językowi
Haseł Przedmiotowych BN. Wanda Klenczon
i Anna Stolarczyk przedstawiły stan prac nad
słownictwem i metodyką opracowania
2012/2013. W kolejnym wystąpieniu Kacper
Trzaska
zaprezentował
ofertę
dla
użytkowników JHP BN: słownik, kartotekę,
poradnik,
szkolenia
oraz
blog
BN
(http://fabryka‐jezyka.bn.org.pl/).
Po przerwie poruszane były kolejne ciekawe
tematy. Referat przygotowany przez Joannę
Kędzielską z BN wygłosił Kacper Trzaska, gdyż
ona sama nie mogła zaszczycić nas swoją
obecnością. Wystąpienie dotyczyło haseł
i metodyki opisu publikacji z dziedziny
zoologii: świata zwierząt i relacji między
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Warszawskiej dysponuje 446 dziedzinami).
Każda dziedzina ma swój kolor.

BN jest nadużywany. Wykład zamykający
pierwszy
dzień
warsztatów
dotyczył
porównania haseł przedmiotowych ze
słowami kluczowymi stosowanymi w Cyfrowej
Bibliotece Narodowej‐ Polona.

Budowanie ontologii, czyli zapisu zbioru pojęć
z pewnej dziedziny i relacji między nimi,
przedstawione przez dr Jolantę Szulc, cieszyło
się dużym zainteresowaniem, również w części
dyskusyjnej. Omawiana była metoda zamiany
języka informacyjno‐wyszukiwawczego na
ontologię,
na
przykładzie
teologii.
Podkreślono, że ontologie są ważnym
narzędziem
do
prezentacji
wiedzy.
Dyskutowaliśmy również o nowej możliwości
dostępu do pełnego pliku wzorcowego UKD
UDC online‐ obecnie dostępny w angielskiej
wersji językowej, w najbliższych miesiącach
ma być poszerzony o wersje: niemiecką,
francuską, czeską, chorwacką i holenderską.
Usługa ta zapewnia przyjazny dla użytkownika
interfejs do wyszukiwania i przeglądania
symboli UKD oraz odpowiedników słownych
w języku angielskim. Płatny dostęp do
powyższej usługi zostanie uruchomiony 15
września 2013 r. Roczny abonament wynosi
300 Euro + 63 Euro VAT. Informacje na ten
temat można znaleźć na stronie:
http://www.udc‐hub.com/en/subscribe.php

Po obradach był czas na dyskusję.
Zastanawiano się nad kierunkiem rozwoju JHP
BN
oraz
stopniem
uszczegóławiania
słownictwa i możliwościach zmniejszenia roli
określników na korzyść budowania tematów
wielowyrazowych (np. Rośliny‐‐socjologia na
rzecz Socjologia roślin).
Dzień trzeci poświęcony był Uniwersalnej
Klasyfikacji Dziesiętnej. Jolanta Hys i Joanna
Kwiatkowska z pracowni UKD w BN,
przedstawiły projekt nowego poradnika UKD.
Poradnik będzie zawierał zasady stosowania
języka UKD (np. zasady budowania symboli
UKD wg. zapisu pionowego) oraz pomoce dla
klasyfikatora (m.in. linki do bibliotek, które
stosują UKD). Poradnik UKD będzie dostępny
na wiosnę 2014 r tylko w wersji on‐line. Każdy
z rozdziałów prezentujący dział główny, będzie
miał swój zakres dziedzinowy. W 2016 r. ma
być opublikowane nowe wydanie Tablic
skróconych UKD (także na podstawie
tłumaczenia anglojęzycznego pliku MRF
z UKD).
W drugim wystąpieniu skupiono się na
prezentacji proponowanych zmian w dziale
94(438) Historia Polski, co było też
przedmiotem dyskusji na koniec Warsztatów
UKD.

W tegorocznych warsztatach wzięło udział
liczne grono z SIB PW reprezentowane przez
Filie BG: w Płocku, Bibliotekę Terenu
Południowego,
Bibliotekę
Wydziału
Chemicznego, Bibliotekę DS. Akademik oraz
Bibliotekę Główną: Oddział Opracowania
Druków
Zwartych
i
bibliotekarzy
dziedzinowych. Materiały z warsztatów
dostępne są na stronie BN:
http://www.bn.org.pl/dla‐
bibliotekarzy/ukd/materialy‐warsztatowe
lub
http://www.bn.org.pl/dla‐bibliotekarzy/jhp‐
bn/materialy‐z‐konferencji‐i‐warsztatow

W dalszych wystąpieniach poruszane były dwa
tematy: zastosowanie UKD do prezentacji
zbiorów w wolnym dostępie i wykorzystanie
UKD do budowania ontologii. Centrum
Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
w Katowicach ma łącznie 437 działów w
wolnym dostępie, opartych na 9 działach UKD
(wykaz działów Biblioteki Głównej Politechniki

Warsztaty były okazją do wymiany opinii
i doświadczeń bibliotekarzy z całej Polski,
7
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zarówno

podczas

dyskusji

na

sali,

jak

i swobodnych

rozmów
w kuluarach.
(JA, JB, AK, AO, MSz)

Poznań
W dniach 12‐13 września br. odbyła się
w Poznaniu XV Ogólnopolska Jubileuszowa
Konferencja Bibliotek Niepublicznych Szkół
Wyższych. Tematem przewodnim konferencji
było
budowanie
relacji
z klientem
w bibliotece.
Głównymi
zagadnieniami
poruszanymi podczas wystąpień były: relacje
z klientami wewnętrznymi (badanie klienta,
budowanie efektywnego zespołu, zakłócenia
w relacjach), relacje z klientami zewnętrznymi
(relacje z dostawcami oraz pośrednikami),
narzędzia komunikacji z klientem (nowoczesne
serwisy społecznościowe, extranet, poczta
elektroniczna, telefon).

obsługi trudnego klienta w bibliotece oraz
wykorzystania technik relaksacyjnych podczas
prezentacji publicznych.
Przedstawicielki
Biblioteki
Głównej
Politechniki Warszawskiej: Wioletta Ledzion,
Marta
Mazur
oraz
Agata
Petiuk
zaprezentowały
referat
pt.
Projekt
Bibliotekarz Dziedzinowy w Bibliotece
Głównej Politechniki Warszawskiej.
Bardzo miłym akcentem dla naszej biblioteki
były wyniki ankiety badającej jakość usług
komunikacji e‐mailowej przedstawione przez
Paulinę Milewską z Biblioteki WSP w Łodzi.
Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej
wraz z Biblioteką Uniwersytetu w Białymstoku
zostały ocenione najlepiej.
(MMaz)

Organizatorzy konferencji przygotowali także
warsztaty dotyczące zarządzania czasem,

Bezpieczeństwo zbiorów
W Warszawie w dniach 17‐18 września odbyły
się targi Wyposażenia Archiwów, Muzeów,
Bibliotek i Kancelarii. Imprezą towarzyszącą
targom było seminarium Bezpieczeństwo
zbiorów
muzealnych,
bibliotecznych
i archiwalnych‐ stan obecny i perspektywy,
przygotowane przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego i Bibliotekę
Narodową. Dwudniowe warsztaty podzielone
zostały na 4 grupy tematyczne. Szczególnym
zainteresowaniem
cieszyła
się
grupa
poświęcona sprawom profilaktyki i ochrony

zbiorów, ze szczególnym uwzględnieniem
zagadnień praktycznych i ekonomicznych.
W pozostałych grupach dyskutowano na
tematy dotyczące szkolenia kadr, szacowania
zagrożeń i działań w sytuacjach kryzysowych
oraz
nowych technologii stosowanych
w ochronie zbiorów.
W seminarium uczestniczyły koleżanki
z Oddziału Zbiorów Specjalnych: Teresa
Gumołowska, Joanna Kamińska i Hanna
Zdunek.
(HZ)

Forum Informacji Naukowej i Technicznej
pod hasłem: Społeczeństwo‐ Informacja‐
Innowacje. Wyzwania ery cyfrowej. Szeroka
tematyka obrad pozwoliła uczestnikom na
zapoznanie się oraz przedyskutowanie

W dniach 24‐27 września 2013 r. Maja
Bandurska oraz Weronika Kubrak wzięły udział
w XII Krajowym Forum Informacji Naukowej
i Technicznej. Tegoroczne forum odbyło się
8
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i upowszechnianie
dorobku
naukowego
pracowników i studentów uczelni wyższych‐
prace
wdrożeniowe
nad
tworzeniem
Repozytorium Politechniki Warszawskiej.
Prezentacja miała na celu ukazanie drogi jaką
przebyła BGPW w tworzeniu repozytorium
uczelnianego, ze szczególnym uwzględnieniem
prac wdrożeniowych systemu repozytorium.
Prezentacja
cieszyła
się
dużym
zainteresowaniem słuchaczy oraz ciekawą
dyskusją, która zakończyła tę część
konferencji.

w wymiarze historycznym, współczesnym oraz
przyszłościowym,
zagadnień
związanych
z samą informacją jak i technologią
informacyjno‐
komunikacyjną.
Obok
prezentacji poświęconych m.in. systemom
informacyjnym,
problemom
badawczym
informacji
naukowej
oraz
informacji
specjalistycznej, uczestnicy mieli okazje
zapoznać się z wdrażanymi oraz już
informacyjnymi
powadzonymi
usługami
i digitalizacyjnymi w bibliotekach polskich.
Podczas tego panelu Weronika Kubrak
wygłosiła
referat:
Dokumentowanie

(WK, MB)
Szkolenie SBP
opracować własne projekty. W czasie zajęć
z rzecznictwa instruowano jak skutecznie
reprezentować
interesy
bibliotek
w środowisku lokalnym, by mieć wpływ na
tworzenie
korzystnych
rozwiązań
programowych
i
finansowych,
umożliwiających bibliotekom odpowiadanie
na
potrzeby
odbiorców
swych
usług. W szkoleniu
uczestniczyła
Edyta
Kędzierska.

W dniach 24‐25 września 2013 r. w ramach
projektu
realizowanego
przez
SBP:
Obserwatorium
bibliotek:
analiza
funkcjonowania bibliotek odbyło się szkolenie
z zakresu infografiki oraz rzecznictwa.
Podczas pierwszego dnia zajęć warsztatowych
wyjaśniono główną ideę oraz przydatność
ikonografiki jako sposobu przekazywania
informacji. Uczestnicy szkolenia mieli okazję
zapoznać się z narzędziami służącymi do
projektowania i tworzenia ikonografiki oraz

(EK)
Konferencja w Słupsku
•

Zarząd Okręgu Pomorskiego SBP, Zarząd
Oddziału
Słupskiego,
Koło
Bibliotek
Naukowych i Fachowych przy Akademii
Pomorskiej
w
Słupsku,
Pedagogiczna
Biblioteka Wojewódzka w Słupsku oraz
Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej
w Słupsku zorganizowały 20 września 2013 r. II
konferencję naukową poświęconą ekologii
informacji pod hasłem Ekologia informacji
w regionalnym środowisku edukacyjnym‐ pod
patronatem Starosty Powiatu Słupskiego
i Prezydenta Miasta Słupska.
Podczas konferencji zostały poruszone
następujące tematy:

•
•

•
•
•
•
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badanie wartości informacji;
odpowiedzialność
za
informację
i związane z tym skutki społeczne;
relacje między informacją a zdrowiem
człowieka (np. uzależnienia‐ przymus
bycia w sieci, alienacja; stres
informacyjny);
zarządzanie informacją w pracy,
domu, społeczeństwie;
ocena jakości usług informacyjnych;
informacja
naukowa
wobec
zachodzących zmian;
badanie
potrzeb
informacyjnych
użytkowników;

Informacje

•
•
•

badanie metod przechowywania
informacji;
rozwój
(ewolucja)
środowiska
informacyjnego;
selekcja (usuwanie informacji, które
utraciły swoją użyteczność) i utylizacja
informacji (przywracanie użyteczności

•

informacjom, które się do tego
nadają);
rola
kultury
informacyjnej
w tworzącym
się
społeczeństwie
wiedzy.
W konferencji wzięła udział Katarzyna
Araszkiewicz.
(KA)

Forum Młodych Bibliotekarzy
z klientem.
Interesującymi okazały się
warsztaty ze sztuki fotografowania, aplikacji
mobilnych, mediów społecznościowych, badań
potrzeb użytkowników oraz ochrony danych
osobowych.
Niewątpliwą atrakcją przygotowaną przez
organizatorów FMB było zwiedzanie Olsztyna,
które odbyło się w formie gry miejskiej opartej
na zmyślonej fabule z Mikołajem Kopernikiem
w tle. Poszukując „zaginionej” książki,
uczestnicy
odwiedzali
charakterystyczne
punkty na mapie centrum Olsztyna i Starego
Miasta
oraz
poprzez
rozwiązywanie
różnorodnych
zadań
poznawali
pracę
olsztyńskich
bibliotek.
W FMB uczestniczyły: Katarzyna Araszkiewicz
z Filii Narbutta oraz Edyta Kędzierska i Aneta
Sieczka z Biblioteki Głównej.

Biblioteka‐ Twój czas, Twoje miejsce‐ tak
brzmiało
hasło
8.
Forum
Młodych
Bibliotekarzy (FMB), które odbyło się w dniach
12‐13 września 2013 r. w siedzibie Biblioteki
Uniwersytetu
Warmińsko‐Mazurskiego
w Olsztynie. Tegoroczne Forum poświęcone
było bibliotekarzom i bibliotekom we
współczesnym i przyszłym świecie oraz
możliwościom
rozwoju
zawodowego
i osobistego
bibliotekarzy.
Podczas Forum wygłaszane były prelekcje
dotyczące e‐booków, cyfrowych ofert
bibliotek, self publishingu, współpracy
bibliotek z innymi instytucjami, w tym również
z firmami prywatnymi. Podejmowane były
także dyskusje o możliwościach kariery
w bibliotece, rozwijaniu swojej kreatywności,
pracowaniu nad asertywnością i komunikacją

(ASka)
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