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BIBLIOTEKARZ POTRAFI!
Pierwsze wzmianki o zawodzie bibliotekarza pochodz¹ ju¿ ze staro-

¿ytnoœci. Musia³ to byæ cz³owiek wykszta³cony, œwiat³y i co w ówczesnych
czasach by³o rzadkoœci¹, potrafi¹cy czytaæ – jednym s³owem wyj¹tkowy!

Czy bibliotekarz to tylko i wy³¹cznie humanista? Otó¿ nie. Wybitny
niemiecki matematyk, in¿ynier mechanik, fizyk i dyplomata Gottfried
Wilhelm Leibniz to z pewnoœci¹ umys³ œcis³y. Jednym z jego licznych
osi¹gniêæ by³o ulepszenie zagadnienia dotycz¹cego rachunku ró¿nicz-
kowego. Leibniz posiada³ jednak równie¿ humanistyczne zapêdy. Zna-
laz³y one ujœcie w pracy filozofa i bibliotekarza. Poœwiêci³ siê tej profe-
sji w bibliotece ksiêcia Hanoweru. Tu¿ za wschodni¹ granic¹ dzia³a³
najwiêkszy poeta polskiego romantyzmu – Adam Mickiewicz. Cz³o-
wiek nauki, profesor literatury ³aciñskiej, jesieñ swojego ¿ycia spêdzi³
pracuj¹c w bibliotece Arsena³u we Francji. Debiut Mickiewiczowi umo¿-
liwi³ nie kto inny jak sam Joachim Lelewel. To w za³o¿onym przez nie-
go „Tygodniku Wileñskim” po raz pierwszy opublikowano prace wiesz-
cza. Lelewel – wybitny uczony, historyk, polityk spe³nia³ siê jako pra-
cownik Publicznej Biblioteki przy Uniwersytecie w Warszawie.

Kolejnym znanym-nieznanym bibliotekarzem by³ Bruno Schulz. Po-
cz¹tkowo nauczyciel, artysta plastyk. Uznanie przynios³a mu jednak do-
piero dzia³alnoœæ literacka. W jednym ze swoich utworów („Sanatorium
pod klepsydr¹”) stworzy³ odwa¿ny i frywolny opis pracy bibliotekarza:
„[…] ten stary filut-bibliotekarz, ³a¿¹cy w spe³z³ym szlafroku po drabi-
nach i kosztuj¹cy z konfitur wszystkich wieków i kultur! Ka¿dy krajobraz
jest mu jak wstêp do starego romansu. Jak¿e siê œwietnie bawi, wypusz-
czaj¹c bohaterów dawnych powieœci na spacer pod to zadymione i miod-
ne niebo, w tê mêtn¹ i smutn¹, póŸn¹ s³odycz œwiat³a! […]. Autor przed-
stawia tu bibliotekarza jako istotê egzystuj¹c¹ na pograniczu dwóch
œwiatów. Swego rodzaju misterium i eterycznoœæ tego zawodu nie od-
powiadaj¹ jednak ka¿demu. S¹ tacy, którzy od czytelnianego spokoju
wol¹ gwar t³umów i blask fleszy. Najlepszym tego przyk³adem jest po-
staæ wielokrotnej mistrzyni Polski w tañcach latynoamerykañskich i stan-
dardowych Iwony Szymañskiej-Pawlowicz. Z wykszta³cenia bibliotekar-
ka z powodzeniem realizuje siê jako trenerka par tanecznych, sêdzia
miêdzynarodowy oraz osobowoœæ telewizyjna.

Wniosek nasuwa siê jeden – bibliotekarze to ludzie o wielu talen-
tach. Bibliotekarz potrafi! A Ty? Anna Donnersberg

GDY  N IE  MASZ  KS IĄŻK I

O d  r e d a k c j i
Drogi czytelniku!
W Twoich rêkach znajduje siê debiutancki nu-

mer „Bibliodniówki”. Nie ukrywamy, ¿e liczymy,
i¿ ta forma przekazu przypadnie Ci do gustu.

Stworzyliœmy tê gazetê, aby przybli¿yæ Wam
nasz¹ pracê oraz zachêciæ do korzystania z na-
szych us³ug bibliotecznych.

Zespó³ redakcyjny

Śpiąca królewna, czy śpiący królewicz?
Kilka dni temu bibliotekarka z BWM, wchodz¹c do

czytelni, zasta³a trzech panów delektuj¹cych siê snem
pod jednym ze stolików. Niestety studenci nie chcieli opo-
wiedzieæ, jakie mieli sny.

Najczêœciej o tej formie zdobywania wiedzy
przypominaj¹ sobie studenci, którzy pisz¹ wszelkie-
go rodzaju prace, czêsto magisterskie – informuje
nas pracownik Wypo¿yczalni Miêdzybibliotecznej.

Niestety na wszystkie materia³y trzeba swoje
odczekaæ, poniewa¿ w tym przypadku droga ksi¹¿-
ki jest d³uga. Czêsto wêdruje one ze Szczecina lub
Bia³egostoku, zatem jak widaæ im wczeœniej zo-
stanie z³o¿one zamówienie tym lepiej, zw³aszcza,
gdy czas nam depcze po piêtach. Nale¿y nadmie-
niæ, ¿e ta us³uga jest zupe³nie nieodp³atna. Inaczej
jest, gdy ksi¹¿ki sprowadzane s¹ z bibliotek za-
granicznych. W tym przypadku to klient pokrywa

Wszystkie egzemplarze poszukiwanej
ksi¹¿ki s¹ wypo¿yczone, a dodatkowo jest
kilka rezerwacji na ten tytu³. Dobrze znamy
ten scenariusz. Gdy u¿ytkownicy natykaj¹ siê
na takie problemy, wtedy mog¹ zg³osiæ siê
do Wypo¿yczalni Miêdzybibliotecznej, a na
pewno nie odejd¹ z kwitkiem.

Wypo¿yczalnia Miêdzybiblioteczna ma za za-
danie s³u¿yæ u¿ytkownikom biblioteki w zdobywa-
niu niezbêdnych im materia³ów. Za jej poœrednic-
twem, zarówno dla pracowników jak i studentów,
sprowadza siê i udostêpnia ksi¹¿ki z bibliotek kra-
jowych oraz zagranicznych.

wszelkie koszty i mówimy tutaj o kwotach od 50 z³
do 100 z³. Wszystko jest uzale¿nione od biblioteki,
w której niezbêdna ksi¹¿ka siê znajduje.

Klienci zainteresowani kserokopiami równie¿
musz¹ liczyæ siê z tym, ¿e biblioteka realizuj¹ca za-
mówienie przyœle rachunek, jednak s¹ to niewielkie
kwoty. Bardzo zachêcaj¹ce jest to, ¿e w wielu przy-
padkach zeskanowane artyku³y trafiaj¹ ju¿ po kilku
godzinach od momentu z³o¿enia zamówienia.

Ta forma sprowadzania materia³ów z pewno-
œci¹ siê sprawdza, a œwiadcz¹ o tym same statysty-
ki – z roku na rok rosn¹ce. Jak widaæ wachlarz us³ug,
jakie posiada biblioteka jest du¿y i ka¿dy, kto chce
z niej korzystaæ znajdzie coœ dla siebie. Tym bar-
dziej, ¿e to nie kosztuje wcale, b¹dŸ niewiele.

Agnieszka Bogusz

O g i e ń  w  b i b l i o t e c e !
Po raz pierwszy pojawi³ siê, gdy wybuch³a podgrzewa-

na pasta do czyszczenia pod³óg. By³o doœæ groŸnie, gdy¿
ogieñ obj¹³ jedn¹ z pañ. Na szczêœcie
przytomny student bardzo szybko za-
reagowa³ i nikomu nic siê nie sta³o.

Drugi raz zagro¿enie po¿arem poja-
wi³o siê kilka dni przed wigili¹ 1978 roku,
kiedy to choinka zajê³a siê od pal¹cych
siê na niej œwiec. Tym razem w porê za-
reagowali pracownicy i znowu uda³o siê
za¿egnaæ niebezpieczn¹ sytuacjê.



Sadz¹c po frekwencji wielu z Was
wie, ale zapewne nie wszyscy, jakie to
miejsce. Otó¿ Czytelnia ta jest spokojn¹
i przytuln¹ kopalni¹ setek tytu³ów cza-
sopism naukowych. Jeœli szukacie cie-
kawej literatury z zakresu architektury,
in¿ynierii l¹dowej, mechaniki, ochrony
œrodowiska, informatyki czy chemii wy-
starczy przyjœæ do nas. W wolnym do-
stêpie znajduj¹ siê numery czasopism
z bie¿¹cego roku. Na egzemplarze ar-
chiwalne nale¿y z³o¿yæ zamówienie,
które jest realizowane po kilku minu-
tach. Na miejscu dostêpne jest samo-
obs³ugowe ksero, które jak wiemy u³a-
twia ¿ycie wszystkim studentom. War-
to wiedzieæ, ¿e czasopisma naukowe
to najaktualniejsze Ÿród³o informacji.
Dziêki temu, ¿e proces ich wydawania
jest krótszy, ni¿ np. w przypadku ksi¹¿-
ki, zawieraj¹ one najœwie¿sze i najbar-
dziej aktualne informacje: wyniki ba-
dañ, analizy i rozwi¹zania technolo-
giczne, nowatorskie pomys³y,

Niebezpieczna praca
Wiêkszoœci wydaje siê, ¿e praca w bibliotece jest

spokojna, mi³a i bezpieczna, jednak jest to b³êdne
myœlenie. Zdarzaj¹ siê i tu wypadki. Na pocz¹tku lat
70-tych w magazynie z ksi¹¿kami, gdzie by³y bar-
dzo wysokie rega³y, pod jedn¹ z pañ z³ama³a siê
drabina, niestety okaza³o siê, ¿e nie nale¿y siê jej
odszkodowanie poniewa¿… pani by³a za ciê¿ka.

Wspó³czesny œwiat nie cierpi na niedobór
informacji. Przeciwnie, problemem dnia dzisiej-
szego jest jej nadmiar. Informacja p³ynie szero-
kim strumieniem, co wynika z rozwoju teleko-
munikacji i Internetu oraz z ³atwoœci i prostoty dostêpu do nowych Ÿróde³ infor-
macji. Jednak, czy zawsze potrafimy wy³owiæ wartoœciowe informacje? Dotar-
cie do tego, czego siê naprawdê potrzebuje, bywa nie lada sztuk¹.

W ka¿dej bibliotece istnieje miejsce, gdzie wykwalifikowani pracownicy
potrafi¹ szybko odnaleŸæ poszukiwan¹ informacjê, oceniæ wartoœæ jej Ÿród³a
i profesjonalnie j¹ opracowaæ. Ta szczególna rola przypada Oddzia³owi Infor-
macji Naukowej. Na naszej uczelni OIN mieœci siê w Pawilonie Bibliotecznym
na dziedziñcu.

Oddzia³ Informacji Naukowej BPK propo-
nuje pomoc w dotarciu do materia³ów Ÿród³o-
wych potrzebnych w dzia³alnoœci naukowo-
badawczej, przy pisaniu prac dyplomowych,
magisterskich i innych. Zakres udzielanych in-

formacji jest zgodny z profilem gromadzonych w BPK zbiorów i obejmuje
m. in. informacje o publikacjach naukowych na œwiecie: artyku³ach w czaso-

pismach, ksi¹¿kach, referatach konferencyjnych, patentach itp. Informacje ta-
kie uzyskuje siê dziêki licznym prenumerowanym przez Bibliotekê bazom
danych, serwisom elektronicznych czasopism i katalogom bibliotek nauko-
wych w kraju i na œwiecie.

Pracownicy OIN wyszukane informacje
opracowuj¹ wg odpowiednich norm, tworz¹c
bibliograficzne bazy danych. S¹ to mi. in.: Bi-
bliografia Publikacji Pracowników PK (dorobek
naukowy pracowników PK), Architektura

i Sztuka Krakowa (zawartoœæ Rocznika Krakowskiego i innych wybranych cza-
sopism), czy te¿ Konferencje Krynickie – Referaty (spis referatów opublikowa-
nych w materia³ach konferencyjnych z konferencji naukowych Komitetu In¿y-
nierii L¹dowej i Wodnej PAN i PZITB).

Rozwi¹zania sieciowe u³atwiaj¹ dostêp do tych informacji bez koniecz-
noœci odwiedzania Biblioteki. Wystarczy odszukaæ stronê domow¹ Biblioteki
(http://www.biblos.pk.edu.pl), aby skorzystaæ z kilkudziesiêciu baz danych
dostêpnych dla naszych u¿ytkowników przez Internet. Jednak¿e w wielu przy-
padkach bezpoœredni kontakt z pracownikami OIN znacznie u³atwia i przy-
spiesza znalezienie potrzebnych informacji.

techniczne nowinki. Zgodzicie siê  za-
tem, ¿e warto czêsto do nich siêgaæ.

Poza fachowymi czasopismami
w naszej czytelni udostêpniamy równie¿
najpopularniejsze dzienniki i tygodniki
spo³eczno – polityczno – gospodarczo
– kulturalne. Jednym s³owem dla ka¿-
dego coœ mi³ego.

Co jeszcze oferujemy? Bezp³atny do-
stêp do Internetu. Wystarczy przyjœæ
z kart¹ biblioteczn¹ i drugim dokumen-
tem by zarejestrowaæ siê u dy¿uruj¹cego
bibliotekarza i korzystaæ z zasobów Inter-
netu. To w³aœnie tutaj mo¿ecie poszukaæ
materia³ów do referatu, pracy dyplomo-
wej czy te¿ rozwijaæ w³asne naukowe
hobby. A jeœli chcecie skorzystaæ z naszych
baz czasopism elektronicznych, a nie wie-
cie jak siê do tego zabraæ dy¿uruj¹cy bi-
bliotekarz z przyjemnoœci¹ pomo¿e.

Zachêcamy do odwiedzenia nas, zaj-
rzenia choæby na chwile. Mo¿e odkry-
jecie coœ, o czym do tej pory nie wie-
dzieliœcie. Krystyna Kaczmarczyk

DO CZYTELNI CZASOPISM. ALE PO CO?
Jeœli poszukujecie artyku³u na lekturkê z jêzyka obcego, nowej

koncepcji do projektu czy informacji o najnowszych badaniach na-
ukowych zapraszamy do Czytelni Czasopism.

NIE TAKI DIABEŁ STRASZNY,
JAK GO MALUJĄ

Czytelnia Pracowników Nauki zwana te¿ Czy-
telni¹ Profesorsk¹ wzbudza wœród u¿ytkowników
ciekawoœæ i prowokuje pytania. Kto mo¿e z niej
korzystaæ, czy tylko pracownicy naukowi, czy
równie¿ studenci i inni u¿ytkownicy?

Czytelnia zosta³a stworzona przede wszyst-
kim z myœl¹ o pracownikach naukowych. Jednak
rzeczywistoœæ okaza³a siê byæ inna, gdy¿ najczê-
œciej z dobrodziejstw zamieszczonego tam ksiê-
gozbioru korzystaj¹ studenci. W naszych staty-
stykach niew¹tpliwie króluj¹ studenci Wydzia³u
Architektury, dzieje siê tak, poniewa¿ Czytelnia
posiada bogaty ksiêgozbiór z tego zakresu wie-
dzy. Znajduj¹ siê tam tak¿e materia³y konferen-
cyjne, czasopisma (wybrane tytu³y), patenty oraz
zasoby elektroniczne. Mo¿na tak¿e korzystaæ (tak
jak i we wszystkich pozosta³ych czytelniach)
z Internetu oraz z w³asnych laptopów.

Czytelnia jest niedu¿a, ale dziêki temu kame-
ralna i przytulna. Wolny dostêp do pó³ek sprawia,
¿e ze zbiorów mo¿na czerpaæ dowolnie, a skrzêt-
ne wype³nianie rewersów odesz³o w niepamiêæ –
pod warunkiem, ¿e zna siê sygnaturê potrzebnej
ksi¹¿ki. Zatem zapraszamy wszystkich i zapewnia-
my, ¿e nie taki diabe³ straszny, jak go maluj¹.

Ma³gorzata Sobala

GDZIE I JAK SZUKAĆ INFORMACJI
Nie wiesz jak napisaæ
bibliografiê i przypis?

Potrzebujesz polskich
artyku³ów z zakresu
nauk techniczych?

Szukasz artyku³ów
w jêzyku obcym
z konkretnej dziedziny?

Skok z okna biblioteki?
Ju¿ wszyscy przyzwyczailiœmy siê, ¿e w czytelni mamy

przerwê na wietrzenie sali, jednak nie zawsze tak by³o.
Jakie¿ by³o przera¿enie jednej
z bibliotekarek, gdy zasta³a
studenta siedz¹cego na para-
pecie z nogami za oknem! By³a
pewna, ¿e chce skoczyæ z okna
biblioteki. Okaza³o siê jednak,
¿e chcia³ on tylko… przewie-
trzyæ swoje nogi.



Kim tak naprawdę jest bibliotekarz?
Od dawna istnieje w spo³eczeñstwie niekorzystny stereotyp zwi¹zany

z zawodem bibliotekarza, który niestety ka¿dy z nas przejmuje i uwa¿a za
prawdziwy. Ukazuje on nastêpuj¹cy obraz: bibliotekarz to najczêœciej star-
sza kobieta, której atrybutami s¹: siwy kok, okulary, niemodna szarobura
spódnica, sweter oraz pochylona sylwetka. Osoba taka kojarzy siê nam
raczej z kimœ ma³o przyjemnym i gburowatym. Samo zajêcie jest zaœ uwa-
¿ane za nieatrakcyjne, nudne, ma³o p³atne oraz niewymagaj¹ce szczegól-
nych przygotowañ i umiejêtnoœci. W ka¿dej ocenie jest zapewne odrobi-
na prawdy a najwiêcej w tej, ¿e ma³o p³atna!. Jednak to obraz minionego
stulecia. Wspó³czesny bibliotekarz to przede wszystkim wykszta³cony pra-
cownik – o cechach tradycjonalisty – upowszechniaj¹cy informacjê nowo-
czesnymi technikami, profesjonalny doradca i kreatywny animator kultury.

Zarówno rola jak i funkcja oraz zadania bibliotekarza zmienia³y siê na
przestrzeni wieków. Pocz¹tkowo bibliotekarz by³ stra¿nikiem ksi¹g i wszel-
kiej zawartej w nich wiedzy. Z czasem, kiedy nast¹pi³ rozwój nauki i literatu-
ry, wzros³a rola bibliotek, a ksiêgozbiory zaczê³y znacznie i systematycznie
powiêkszaæ siê, bibliotekarzowi przyby³o równie¿ wiele nowych zadañ.
Nale¿¹ do nich miêdzy innymi: opracowywanie ksiêgozbioru w celu ³atwiej-
szego przeszukiwania oraz obs³uga stale rosn¹cej liczby czytelników.

Zmusi³o to bibliotekarzy do poznania nowych, komputerowych technolo-
gii, a tym samym do wspó³pracy z informatykami, co znacznie poszerzy³o
granice zawodu. A zatem mo¿na stwierdziæ, i¿ umiejêtnoœæ pracy z kompute-
rem i obs³uga takich urz¹dzeñ jak kserografy, poczta elektroniczna, skanery,
korzystanie z CD-ROM-ów oraz z Internetu s¹ obecnie niezbêdne w pracy
bibliotekarza i jego kontaktach z indywidualnym u¿ytkownikiem.

Innymi s³owy oczekujemy bibliotekarza, który by³by pewnego rodza-
ju przewodnikiem po wiedzy, potrafi³ wyszukaæ potrzebn¹ informacjê oraz
by³ propagatorem dobrej ksi¹¿ki i wychowawc¹ czytelnika.

Tak wiêc wizerunek bibliotekarza w oczach spo³eczeñstwa jest nie do
koñca prawdziwy i w pewien sposób krzywdz¹cy. Zawód ten wymaga
wielu cech, umiejêtnoœci i kompetencji, dziêki którym bibliotekarz bêdzie
w stanie obcowaæ z ró¿nymi typami u¿ytkowników, pocz¹wszy od zwy-
czajnych „klientów” biblioteki, po badaczy i naukowców, a co za tym idzie,
bêdzie w stanie nad¹¿yæ za rozwojem technologicznym i nie straci umie-
jêtnoœci kontaktu ze zwyk³ym cz³owiekiem.

Agnieszka Wêgrzynowska

NOWA ODSŁONA STRONY
WWW BIBLIOTEKI PK

ZGODNIE Z WCZEŒNIEJSZYMI ZAPOWIEDZIAMI, POD ADRE-
SEM www.biblos.pk.edu.pl mo¿ecie Pañstwo zobaczyæ now¹
ods³onê serwisu Biblioteki PK. Zmiany w jego wygl¹dzie oraz w
strukturze, wprowadziliœmy po to, aby poruszanie siê po naszej
stronie by³o ³atwiejsze i efektywniejsze.

Z pewnoœci¹ do najbardziej zauwa¿alnych zmian zaliczyæ trzeba now¹
kolorystykê i szatê graficzn¹. Natomiast uk³ad strony niewiele odbiega od
poprzedniego, który znaliœmy i do którego siê ju¿ przyzwyczailiœmy. Doda-
liœmy jedynie do menu po lewej stronie dzia³ O Bibliotece, w którym mo¿na
znaleŸæ podstawowe informacje o funkcjonowaniu biblioteki, og³oszenia,
wa¿ne adresy i telefony (dla naszych sta³ych u¿ytkowników wyjaœniamy, ¿e
s¹ to informacje mieszcz¹ce siê na górnym pasku poprzedniej strony). Pozo-
sta³e elementy menu zosta³y uporz¹dkowane i zaktualizowane.

Serwis  wzbogaciliœmy o nowe komponenty umieszczone po prawej stro-
nie ekranu. Stanowi¹ one bezpoœrednie wejœcie do naszych katalogów, zaso-
bów elektronicznych: baz danych, czasopism (alfabetyczna lista wszystkich
dostêpnych czasopism elektronicznych), zbiorów Biblioteki Cyfrowej (pe³ne
teksty skryptów, prac doktorskich, zbiorów specjalnych), a tak¿e przydatnych
tematycznych wykazów Ÿróde³ internetowych. Dla zarejestrowanych u¿ytkow-
ników wszystkie Ÿród³a elektroniczne prenumerowane przez BPK dostêpne s¹
równie¿ z komputerów zlokalizowanych poza sieci¹ PK, np. z domu.

Aby u³atwiæ poruszanie siê po stronie WWW przygotowaliœmy wy-
szukiwarkê, dziêki której mo¿emy szybko dotrzeæ do poszukiwanego do-
kumentu w serwisie i w katalogu bibliotecznym.

Prawdziwe zmiany w serwisie dopiero nas czekaj¹. Aktualnie trwaj¹
prace nad umo¿liwieniem personalizacji strony. Dziêki logowaniu czytel-
nik bêdzie mia³ szybki i prosty dostêp do informacji o zobowi¹zaniach
i wydarzeniach zwi¹zanych z procesem udostêpniania (termin zwrotu ksi¹¿-
ki, stan realizacji zamówienia, ponaglenia, upomnienia, rezerwacja) oraz
do zasobów elektronicznych prenumerowanych przez bibliotekê. Dodat-
kowo bêdzie istnia³a mo¿liwoœæ dostosowania wygl¹du strony do indy-
widualnych potrzeb. Poza tym na stronie znajd¹ siê najwa¿niejsze, sta³e
sekcje serwisu Biblioteki.

Zawartoœæ strony bêdziemy systematycznie wzbogaæ. Mamy nadziejê,
¿e wprowadzane zmiany usprawni¹ nasz¹ komunikacjê ze wszystkimi oso-
bami zainteresowanymi zbiorami i dzia³alnoœci¹ Biblioteki. Serdecznie za-
praszamy do regularnego odwiedzania naszego serwisu i zachêcamy do
przesy³ania uwag, opinii i komentarzy na adres redakcja@biblos.pk.edu.pl.

Zespó³ redakcyjny strony WWW Biblioteki PK

SPACEREM PO WIEDZĘ
Czy¿yny – granica dziel¹ca stary Kraków od Nowej Huty. To

tutaj znajduje siê najwiêksza sypialnia studentów Politechniki
Krakowskiej – miasteczko akademickie. Dla znudzonych impre-
zami i maj¹cych dosyæ nocnego ¿ycia towarzyskiego istnieje
wspania³a alternatywa! Wystarczy 10 minut relaksuj¹cego, do-
tleniaj¹cego szare komórki spaceru, aby dotrzeæ do królestwa
ksi¹¿ki i nauki – Biblioteki Wydzia³u Mechanicznego. Ka¿dy
¿¹dny wiedzy znajdzie tutaj to, czego szuka.

Na podstawie wa¿nej karty bibliotecznej istnieje mo¿liwoœæ skorzy-
stania z czytelni mieszcz¹cej jednorazowo 50 osób (z praktyki wiadomo,
¿e nawet sporo wiêcej). Dla chêtnych udostêpnionych jest równie¿ osiem
stanowisk komputerowych z szerokopasmowym ³¹czem internetowym.
Poza zbiorami ksi¹¿kowymi z dziedziny mechaniki, informatyki, metrolo-
gii, fizyki, matematyki czy maszynoznawstwa, odwiedzaj¹cy bibliotekê
czêsto korzystaj¹ z bezp³atnego dostêpu do czasopism elektronicznych,
baz on-line, katalogów, s³owników oraz norm. Chc¹c wypo¿yczyæ po¿¹-
dan¹ pozycjê ksi¹¿kow¹ poza bibliotekê wystarczy zamówiæ j¹ w kata-
logu wykorzystuj¹c do tego jeden z oœmiu ogólnodostêpnych terminali.
Do niezdecydowanych, b¹dŸ zagubionych w g¹szczu wiedzy, sw¹ po-
mocn¹ d³oñ chêtnie wyci¹gaj¹ cz³onkowie oœmioosobowej ekipy biblio-
tekarzy. Wykwalifikowani pracownicy zawsze s³u¿¹ rad¹ i wsparciem.

Niezale¿nie od pory dnia czy roku wizyta w BWM zawsze przypra-
wia o dobry humor. Badania przeprowadzone w maju 2006 roku wœród
u¿ytkowników wykaza³y, ¿e uczuciem najczêœciej towarzysz¹cym wi-
zytom w bibliotece jest komfort. Czy to zas³uga nowoczesnych, prze-
stronnych, pe³nych zieleni klimatyzowanych pomieszczeñ, wysokiej
klasy sprzêtu komputerowego, a mo¿e mi³ych, pozytywnie nastawio-
nych pracowników? SprawdŸcie sami – zapraszamy!

Anna Donnersberg

OIN oferuje swoim u¿ytkownikom szkolenia in-
dywidualne i grupowe. Czytelnicy mog¹ poszerzyæ
swoj¹ wiedzê w zakresie efektywnego wyszukiwa-
nia informacji oraz wykorzystania katalogu kom-
puterowego BPK. W ramach szkolenia mo¿liwe jest
te¿ poznanie innych elektronicznych œrodków przekazu informacji.

Porady udzielane s¹ telefonicznie (0-12 628-29-67) i za pomoc¹ poczty
elektronicznej (oin@biblos.pk.edu.pl) oraz na miejscu w OIN.

W Czytelni OIN-u do dyspozycji czytelników
jest ksiêgozbiór podrêczny (m.in. bogaty zbiór
s³owników, leksykony, encyklopedie, bibliogra-
fie) oraz stanowiska komputerowe do przegl¹-
dania baz stacjonarnych i zasobów dostêpnych

on-line. Warto te¿ skorzystaæ z serwisu internetowego Oddzia³u Informacji
Naukowej. Zawiera on m. in. zestawienie aktual-
nych Ÿróde³ informacyjnych dostêpnych w Interne-
cie, konferencji, katalogów bibliotek, wyszukiwa-
rek naukowych – opracowane specjalnie z myœl¹
o pracownikach i studentach naszej uczelni.

Pe³n¹, szczegó³ow¹ informacjê o OIN BPK prezentujemy na bibliotecznej
stronie WWW
http://www.biblos.pk.edu.pl/serwis_OIN.

Dorota Lipiñska

Szukasz danych
bibliograficznych
ksi¹¿ki?

Posiadasz dane
biblioograficzne
i szukasz pe³nego
tekstu publikacji?

Chcesz znaleŸæ
publikacje
pracowników PK?



Centrum dowodzenia, czyli Dyrekcja – swoja
siedzibê ma w zachodniej czêœci budynku – stam-
t¹d jest organizowana i nadzorowana praca w na-
szej bibliotece. Dyrekcja czuwa nad ca³oœci¹, dba
o rozwój i doskonalenie kadry bibliotecznej, udziela
pochwa³ (staramy siê, aby  by³o ich jak najwiêcej)
oraz podejmuje decyzje okreœlaj¹ce kierunki roz-
woju biblioteki.
Dyrektor Biblioteki: Marek M. Górski
Zastêpca Dyrektora Biblioteki: Dorota Buzdygan

Samodzielna Sekcja Organizacyjna, czyli Sekre-
tariat – równie¿ znajduje siê w „prawej” czêœci bu-
dynku – prowadzone s¹ tu wszystkie czynnoœci ad-
ministracyjne, ksiêgowoœæ, ewidencja maj¹tku. To
tutaj znajduje siê kasa, gdzie mo¿na uregulowaæ
zobowi¹zania finansowe wobec biblioteki, czyli wy-
mieniæ zielone, ¿ó³te lub czerwone karteczki na
paragon fiskalny.
Kierownik: Anna Madej

Oddzia³ Obs³ugi U¿ytkowników, czyli Wypo¿yczal-
nia, Wypo¿yczalnia Miêdzybiblioteczna, Czytelnia
G³ówna, Czytelnia Internetowa – zlokalizowane s¹

w budynku g³ównym na pierwszym piêtrze – tutaj
bibliotekarze dbaj¹ o to, aby ka¿dy dosta³ w³aœciw¹
ksi¹¿kê, przed³u¿aj¹ wa¿noœæ konta oraz podbijaj¹
obiegówki. Gdy nie ma potrzebnej ksi¹¿ki, czy te¿ po-
szukiwanego artyku³u w naszej bibliotece Wypo¿y-
czalnia Miêdzybiblioteczna mo¿e sprowadziæ potrzeb-
ne materia³y z najdalszego zak¹tka œwiata.

Czytelnia Profesorska – zlokalizowana w budynku
„Pawilon” – tutaj ka¿dy mo¿e skorzystaæ z bogatego
ksiêgozbioru z zakresu architektury, z patentów, mate-
ria³ów konferencyjnych oraz zasobów Internetu.
Kierownik: Krystyna Ramza

Oddzia³ Obs³ugi Druków Zwartych, czyli nabywa-
nie, katalogowanie i kontrolowanie zbiorów – dzia³
znajduje siê w budynku g³ównym na parterze – pra-
cownicy tego dzia³u gromadz¹ informacje, które ksi¹¿-
ki s¹ najbardziej potrzebne naszym u¿ytkownikom,
nastêpnie kupuj¹ je i wprowadzaj¹ do systemu. Po-
magaj¹ równie¿ kolegom i kole¿ankom z bibliotek in-
stytutowych oraz kontroluj¹, czy wszystkie ksi¹¿ki s¹
na swoim miejscu. Dodatkowo wszystkie osoby tu
pracuj¹ce mo¿na spotkaæ w Katalogu.
Kierownik: Paulina Kot

Oddzia³ Obs³ugi Wydawnictw Ci¹g³ych, czyli
gromadzenie, katalogowanie i udostêpnianie cza-
sopism. Dzia³ ten znajduje siê w „Pawilonie”. Mo¿-
na tutaj skorzystaæ z czasopism  polskich i zagra-
nicznych. Do dyspozycji czytelników s¹ równie¿
komputery z dostêpem do Internetu, baz danych
i czasopism elektronicznych oraz samoobs³ugowe
ksero. Zawsze mo¿na liczyæ na pomoc ze strony pra-
cowników.
Kierownik: Helena Juszczyk

Kto, Co i Gdzie, czyli jak odnaleźć się w Bibliotece
Gdy przychodzimy do biblioteki po ksi¹¿ki, pouczyæ siê czy te¿ skorzystaæ

z Internetu spotykamy bibliotekarzy, o których, tak naprawdê, ma³o wiemy.
Dlatego postanowiliœmy przedstawiæ nasz¹ „ekipê”.

Oddzia³ Informacji Naukowej – równie¿ znaj-
duje siê w „Pawilonie” (wejœcie od strony Wydz.
Architektury) –  tutaj studenci i pracownicy PK mog¹
uzyskaæ pomoc w wyborze literatury na interesu-
j¹ce ich tematy oraz w dotarciu do tradycyjnych i
nowoczesnych Ÿróde³ informacji. Pracownicy OIN
opracowuj¹ bazy danych, wspó³tworz¹ Bibliotekê
Cyfrow¹ PK i portal www BPK. Organizowane przez
nich prezentacje, szkolenia i zajêcia warsztatowe
(w bibliotece, a na ¿yczenie tak¿e na wydzia³ach)
ciesz¹ siê coraz wiêksza popularnoœci¹.
Kierownik: Marzena Marcinek

Oddzia³ ds. Informatyzacji i Zbiorów Elektro-
nicznych – znajduje siê w budynku g³ównym, na
parterze – pracownicy tego dzia³u zajmuj¹ siê ad-
ministracj¹ i obs³ug¹ informatyczn¹ systemu bi-
bliotecznego, funkcjonowaniem lokalnej sieci
komputerowej, nadzorem nad prawid³owym funk-
cjonowaniem oprogramowania i sprzêtu kompu-
terowego.
Kierownik: Maria Szczygie³

Oddzia³ Biblioteki PK na Wydziale Mechanicz-
nym czyli BWM – pierwszy budynek w alejce Kra-
kowskiego Parku Technologicznego – znajduj¹ siê
w nim Wypo¿yczalnia, Czytelnia oraz Czytelnia
Internetowa. Mo¿na tutaj wypo¿yczyæ ksi¹¿kê,
przed³u¿yæ wa¿noœæ konta bibliotecznego, czy te¿
podbiæ obiegówkê. Mo¿na pouczyæ siê w ciszy, sko-
rzystaæ z wielu interesuj¹cych ksi¹¿ek i czasopism
(polskich i zagranicznych), z komputerów z dostê-
pem do Internetu oraz baz danych i czasopism elek-
tronicznych.
Kierownik: Piotr Pitala
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1. Politechnika inaczej 
2. Przychodzisz po nią do wypożyczalni 
3. Tytuł gazety, którą trzymasz w ręce 
4. Pracownik biblioteki 
5. Tytuł zdobywany/uzyskiwany na studiach 

technicznych 
6. Student studiów doktoranckich 
7. Kseruje co popadnie 
8. Imię obecnego Rektora Politechniki Krakowskiej 
9. Centrum dowodzenia, szukaj w artykule: Kto Kim, 

Co i Gdzie, czyli jak odnaleźć się w Bibliotece 
(początek artykułu) 

10. Tradycyjna „wycieczka” studentów PK w maju, 
poprzedzająca Czyżynalia. 

 
 

 
Psychotest - Jakim jesteś typem czytelnika? 
 
Czy zastanawiałeś się kiedyś, jakim jesteś 
czytelnikiem? Jak postrzegają Cię 
bibliotekarze i inni użytkownicy? Rozwiąż 
nasz psychotest a na pewno się tego 
dowiesz. 
 
1. Wchodząc do czytelni zamykasz drzwi: 

a) powoli i cicho 
b) normalnie 
c) trzaskasz drzwiami 
d) nie zamykasz, po co przecież 

wchodzisz tylko na chwilę 
 
2. Czy oddajesz kartę biblioteczną 
dyżurnemu? 

a) Tak, razem z legitymacją i numerkiem 
z szatni 

b) Tak, zawsze 
c) Nie, po co, następny objaw 

wszechogarniającej biurokracji 
d) Karta biblioteczna? A co to takiego? 

 
3. Masz do napisania pracę zaliczeniową, 
potrzebujesz materiałów, co robisz? 

a) Idę do katalogu, lub proszę osobę 
dyżurującą o pomoc 

b) Korzystam z katalogu i baz danych 
c) Idę do czytelni i mówię, jaki jest 

temat pracy. Skoro ktoś tam pracuje 

powinien wiedzieć jak mi pomóc, po co 
mam się sam męczyć 

d) Mówię rodzicom lub wujkowi, jaki jest 
temat pracy, skoro pracują na 
Politechnice to mi załatwią wszystko, 
co potrzeba 

 
4. Potrzebujesz najnowszej prasy na zadany 
temat, gdzie się udasz? 

a) Do czytelni czasopism 
b) Do czytelni czasopism, lub do 

bibliotek wydziałowych 
c) Do katalogu oni powiedzą mi gdzie mam 

iść, oby były dostępne w niedziele 
d) Pójdę tam gdzie jest bliżej. Chyba 

wszędzie mają gazety? 
 
5. Chcesz założyć konto biblioteczne, co 
robisz? 

a) dowiem się tego na szkoleniu 
b) przychodzę z kartą biblioteczną i 

indeksem do wypożyczalni 
c) Pewnie trzeba gdzieś iść, chociaż - 

moim skromnym zdaniem - skoro 
studiuje na PK to powinno to być 
załatwiane automatycznie, bez straty 
mojego czasu 

d) Kolega/koleżanka powiedział/-a mi, że 
trzeba iść do wypożyczalni, a tam 
wbiją mi pieczątkę do indeksu, mam 
nadzieję, że wbiją mi gdzie indziej, 
bo go nie mam ze sobą 
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DODATEK - ROZRYWKA

Uzupełnij dane na 
odwrocie krzyżówki!

 
 
 
 
 



 
 
 
 
ROZWIĄZANIE PSYCHOTESTU: 
Policz swoje odpowiedzi i przeczytaj, o czym świadczy twoje zachowanie. Jeśli nie masz 
poczucia humoru … nie czytaj. 
Jeśli miałeś większość odpowiedzi: 
 

A. Syndrom pierwszoroczniaka. 
Jeste troszeczkę zbyt nadgorliwś y, nie ma sensu tak się stresować przed wejściem do 
Biblioteki. Samo studiowanie dostarczy Ci nerwów, nieprzespanych nocy i wrzodów żołądka. RADA! 
Pamiętaj, że bibliotekarz też człowiek i da się z nim wszystko załatwić…no, prawie wszystko 
 

B. Pożądany. 
Witamy z szeroko otwartymi ramionami, wiesz jak sobie pomóc na studiach. Zapewne jesteś naszym 
stałym użytkownikiem i jesteś na bieżąco z wszystkimi nowinkami. 
RADA! 
Byle tak dalej a będziesz witany po imieniu – zdrobnienia też są dopuszczalne. 
 

C. . Agresor
Musisz zażywać coś na uspokojenie lub stworzyć swoją własną mantrę, zanim nas odwiedzisz. 
Użytkownicy w twoim otoczeniu nie będą Cię lubić za te wrzaski. 
RADA! 
Jeszcze wyższy ton głosu może spowodować, że twoje nazwisko znajdzie się na naszej „czarnej 
liście”.  
 

D. Pseudo-użytkownik. 
Jeste zapewne na czwartymś  lub piątym roku studiów i nadal nie wiesz gdzie jest Biblioteka. 
Zastanawiające jak poradziłeś sobie z zaliczeniami i egzaminami do tej pory. 
RADA! 
Pamiętaj, nie wszystko uda się znaleźć lub kupić w Internecie 
 

oprac. Helena Juszczyk 
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KUPON KONKURSOWY 
 
 
 go w trRozwiąż krzyżówkę, uzupełnij kupon i wrzuć akcie trwania pikniku do specjalnie 

przygotowanej skrzynki na naszym stoisku, przed wejściem do Biblioteki. 
Nagrodą jest całkowite anulowanie należności za przetrzymanie wypożyczonych książek. 
Taka radość może spotkać 10 szczęśliwców. Zatem trzymamy kciuki i życzymy powodzenia! 
 
 
 
Nr Karty bibliotecznej: B/  ……………………………..….

………………………………………………………. 

Potrzebuję niebieską książkę z rekinkiem 

oproszę Orevuara z fizyki

Imię i Nazwisko 

 
Humor z Biblioteki 

  
Student przychodzi do Biblioteki i 
prosi:   
 
- Poproszę zielony skrypt do matematyki dla 
pierwszego roku. 
  
- Chciałbym wypożyczyć szarą książkę do 
angielskiego. 
  

 
- 
do fizyki. 
  
- Czy jest podręcznik do łączności w 
śliskiej okładce? 
  
- P
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