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TREŚĆ

10 lat nowej Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Debata: Marek Budzyński, Henryk
Hollender, Ewa Kobierska-Maciuszko, Tomasz Kruszewski, Piotr Matywiecki, Anna
Wołodko (oprac. Tomasz Kruszewski przy współpracy Anny Wołodko)
Artykuły
MAREK NAHOTKO: Metadane biblioteczne w XXI wieku
REMIGIUSZ SAPA: Dostęp online do informacji o doktoratach i do pełnych tekstów rozpraw
bronionych w polskich uczelniach
Z warsztatów badawczych
PAWEŁ MIELCZAREK: Wykorzystanie modułu gromadzenia systemu Horizon w procesie
gromadzenia druków zwartych w Bibliotece Kolegium Europejskiego w Natolinie
Sprawozdania
„Kraków – Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku”. X Jubileuszowa
Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Lwów, 20-22 października 2009 r.)
(Małgorzata Korczyńska-Derkacz, Halina Rusińska-Giertych)
„Transparency in Science, Open Acces, and Scholary Publishing” (Warszawa, 7 maja
2010 r.) (Ewa Chuchro)
Recenzje i przeglądy piśmiennictwa
Marek Nahotko: Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym. Warszawa 2010 (Barbara
Sosińska-Kalata)
Jolanta Hys: Pragmatyka Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej i Uniwersalnej
Klasyfikacji Dziesiętnej w „Przewodniku Bibliograficznym”. Warszawa 2009 (Jadwiga
Sadowska)
Danuta Konieczna: Dzieje olsztyńskich bibliotek. Olsztyn: Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie. Olsztyn 2008 (Adrian Uljasz)
Kul’turno-mictec’ki procesy na storinkah ukrains’skoï periodyki Galičiny peršoi poloviny XX
stolitâ. Materialy do bibliografii. Oprac. G. Bilovus, N. Ribĉins’ka, E. Čiruk. – L’viv 2009
(Małgorzata Korczyńska-Derkacz, Halina Rusińska-Giertych)
Przegląd piśmiennictwa krajowego (Barbara Koryś)
Z lektur zagranicznych (Jacek Wojciechowski)
Z życia SBP
Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich za
okres od 1 czerwca do 31 grudnia 2009 r. (Marzena Przybysz, Anna Grzecznowska)
Sprawozdanie z działalności ogniw terenowych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w
2009 r. (Sylwia Błaszczyk)
Sprawozdanie z działalności sekcji, komisji i zespołu Zarządu Głównego SBP w 2009 r. (Ewa
Chrzan)

Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego za 2009 r. (Jadwiga Sadowska)
Prace projektowe nad nowym ogólnopolskim portalem www.sbp.pl (Wioletta Lipińska)
Wskazówki dla autorów
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METADANE BIBLIOTECZNE W XXI WIEKU

SŁOWA KLUCZOWE: Rewolucja cyfrowa. OPAC. Metadane opisowe. Funkcje biblioteczne.
Zadania bibliotekarzy.

ABSTRAKT: Cyfryzacja i digitalizacja komunikacji naukowej prowadzi do rewolucyjnych
zmian w działalności bibliotek. W znacznej mierze dotykają one działalności traktowanej
jako typowo biblioteczna, w tym gromadzenia, opracowania zbiorów i działalności
informacyjnej, powodując zmianę paradygmatu działalności bibliotecznej. W efekcie
biblioteki stają się częścią technologii podlegającej „twórczej destrukcji”, co może oznaczać,
że bez gruntownych przemian zasad ich funkcjonowania zostaną zastąpione przez
organizacje konkurujące z nimi i
stosujące nowe technologie. Dostosowanie do
zachodzących zmian powoduje daleko idące przeobrażenia zarówno bibliotek jako instytucji,
jak i funkcji bibliotekarzy.
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DOSTĘP ONLINE DO INFORMACJI O DOKTORATACH I DO
PEŁNYCH TEKSTÓW ROZPRAW BRONIONYCH W POLSKICH
UCZELNIACH
SŁOWA KLUCZOWE: Bazy bibliograficzne. Biblioteki cyfrowe. Dostęp online. Rozprawy
doktorskie. Serwisy WWW polskich instytucji akademickich.
ABSTRAKT: W artykule poddano analizie problem dostępności informacji na temat
doktoratów i pełnych tekstów rozpraw bronionych w polskich uniwersytetach oraz udziału
rodzimego środowiska akademickiego w ich gromadzeniu i udostępnianiu w postaci
elektronicznej. Przedstawiono dokonane na drodze badań empirycznych ustalenia na temat
zaangażowania różnych instytucji akademickich w te procesy, zasobów, w ramach których
informacja bibliograficzna i pełne teksty doktoratów są udostępniane użytkownikom oraz
charakterystykę podstawowych utrudnień, jakie może napotkać osoba zainteresowana ich
pozyskaniem. Badania, przeprowadzone jesienią 2009 r., objęły przede wszystkim serwisy
WWW dwudziestu najlepszych polskich uczelni, ich bibliotek głównych, archiwów oraz
oferowanych w ich ramach baz danych i katalogów, a także zasoby związanych z tymi

uczelniami bibliotek cyfrowych. Artykuł zawiera też sugestie rozwiązań, które mogłyby
pozwolić na przełamanie barier zidentyfikowanych w toku badań.
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WYKORZYSTANIE MODUŁU GROMADZENIA SYSTEMU
HORIZON W PROCESIE GROMADZENIA DRUKÓW ZWARTYCH
W BIBLIOTECE KOLEGIUM EUROPEJSKIEGO W NATOLINIE

SŁOWA KLUCZOWE: Automatyzacja. Biblioteczne systemy zintegrowane. Horizon.
Biblioteka Kolegium Europejskiego w Natolinie Gromadzenie zbiorów. Rejestracja zamówień.
Kontrola zamówień. Kontrola wydatków. Zarządzanie budżetem.
ABSTRAKT: W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia wykorzystania systemu Horizon
w wersji 7.3 w procesie gromadzenia zbiorów bibliotecznych na przykładzie Biblioteki
Kolegium Europejskiego w Natolinie. Opisane zostały funkcjonalności modułu pozwalające
na zarządzanie takimi elementami procesu gromadzenia, jak: rejestracja i kontrola
zamówień, kontrola wydatków i zarządzanie budżetami, zarządzanie bazą dostawców czy
realizacja dezyderatów czytelniczych, a także sposób wykorzystania tych funkcjonalności,
pozwalający na zautomatyzowanie procesu gromadzenia i zintegrowanie go z pozostałymi
modułami systemu Horizon, w szczególności z modułem katalogowania. Wskazano też na
zakres wykorzystania modułu gromadzenia przez kilka innych polskich bibliotek
akademickich i naukowych, w których stosowany jest system Horizon.

