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Podsumowanie działalności kulturalnej BG WAT
w roku akademickim 2017/2018

Podsumowanie roku akademickiego 2017/2018 w Bibliotece Głównej WAT

Na sposób postrzegania biblioteki, oprócz
standardowych składowych (takich jak: zasób,
różnorodność zbiorów i usług, lokalizacja czy sposób obsługi), wpływa również działaność kulturalna. Ten dodatkowy element może wzmacniać
wizernek placówki i budować jej obraz w świadomości społecznej. Zadaniem bibliotek, także
akademickich, jest faktyczne stworzenie przyjaznej
i nowoczesnej instytucji wychodzacej naprzeciw
oczekiwaniom użytkowników. Biblioteka Główna
WAT od kilku lat rozbudowuje swoja ofertę kulturlną. Koniec roku akademickiego to czas podsumowań także tego rodzaju działalności.

Regulamin systemu biblioteczno-informacyjnego, który został zatwierdzony uchwałą Senatu
nr 6/WAT/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r., określa
główne zadania Biblioteki. Należą do nich: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów
drukowanych, elektronicznych oraz innych źródeł
informacji, niezbędnych do realizacji procesu dydaktycznego i obsługi badań naukowych. Do zadań
Biblioteki należy także prowadzenie prac bibliograficzno-dydaktycznych, badawczych oraz organizacja i prowadzenie informacji naukowo-technicznej.
Mijający rok akademicki upłynął pod znakiem prac
mających na celu głównie zrealizowanie tych zadań.
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Mając na uwadze swoich potencjalnych użytkownków,
30 października 2017 roku Biblioteka Główna WAT miała przyjemność gościć ponad pięćdziesięciu uczniów klas
czwartych ze Szkoły Podstawowej w Starych Babicach.
Dzieci zapoznały się z głównymi agendami Biblioteki –
zwiedziły Wypożyczalnię Akademicką, Beletrystyki oraz
Czytelnie: Techniczną; Społeczno-Ekonomiczną i Czasopism, zaznajamiając się z zasadami funkcjonowania Biblioteki. Zwiedziły także Salę Katalogową, poznały nowoczesne
metody pozyskiwania informacji i korzystania z zasobów.
Obejrzały akualne wystawy oraz ekspozycje stałe.
Miesiąc później, 27 listopada w Bibliotece wystąpiły
dzieci z przedszkola Sióstr Salezjanek im. Aniołów Stróżów w Łomiankach. Przedstawienie patriotyczne odbyło
się z okazji 99. rocznicy odzyskania niepodległości. Odwiedziny w Wojskowej Akademii Technicznej były połączone
ze zwiedzaniem parku czołgów. Przedstawienie spotkało
się z dużym zainteresowaniem, także wśród podchorążych WAT, którzy wzięli w nim udział.
24 marca 2018 roku, po raz kolejny, odbył się Dzień
Otwarty, podczas którego można było zapoznać się z działalnością i ofertą Biblioteki Głównej WAT, zarówno na stoisku, jak i w jej budynku.
W czerwcu 2018 roku Biblioteka Główna, już po raz
trzeci, wzięła udział w akcji,, Noc Bibliotek”. W zwiazku
z tym wydarzeniem 7 i 8 czerwca Bibliotekę odwiedziło
229 maluchów z dwóch warszawskich przedszkoli – ,,Pomarańczowa Ciuchcia” oraz ,,Miś Krzyś”. W ramach wydarzenia dzieci zwiedziły gmach Biblioteki oraz obejrzały
edukacyjną bajkę.
Rok poprzedni był dla Biblioteki rokiem jubileuszowym.
W związku z 60-leciem BG WAT, w siedzibie przy ulicy

gen. W. Urbanowicza 19 zaprezentowano cykl wystaw, których tematyka była bezpośrednio związana z aktywnością
biblioteczną i środowiskiem, w jakim funkcjonuje. Pierwsza
wystawa prezentowała Dział Gromadzenia i Opracowania
Zbiorów, następna Dział Udostepnania, w skład którego
wchodzą: Wypożyczalnia Akademicka i Beletrystyki, Magazyn oraz trzy Czytelnie. Ostatnia wystawa z cyklu była
prezentowana w styczniu 2018 roku i była poświęcona
działalności Ośrodka Informacji Naukowej, który pełni
funkcję informacyjną i dydaktyczną.
Rok 2018 obfituje w jubileusze. W związku z nimi Biblioteka rozpoczęła cykl wystaw. Od marca w jej gmachu
można oglądać trzy ekspozycje dotyczące lotnictwa polskiego. Pierwsza z wystaw powstała w związku z obchodami 100-lecia Polskiego Lotnictwa Wojskowego. W skład
ekspozycji weszły zdjęcia oraz rysunki przedstawiające
sylwetki samolotów należących do Polskich Sił Powietrznych, począwszy od 1918 roku aż do czasów współczesnych. Druga wystawa pt. Per aspera ad astra – przez trudy
do gwiazd prezentuje książki, fotografie, rysunki ze zbiorów
Biblioteki Głównej WAT na temat Polskiego Lotnictwa
Wojskowego. Przedstawiona została również bogata historia polskiego lotnictwa od 1918 roku, przez drugą wojnę
światową i udział w bitwę o Anglię, aż po współczesność.
Trzecia wystawa umieszczona w gablocie Wypożyczalni
Akademickiej prezentuje skrypty WAT na temat lotnictwa.
W związku z działalnością Wypożyczlni Beletrystyki
w jej wnętrzach odbywają się Spotkania literackie, czyli
cykl zdarzeń kulturalych skupionych wokół współczesnej
literatury i poezji. W grudniu 2017 roku Biblioteka miała
przyjemność gościć trzy autorki kryminałów: Małgorzatę
Rogalę, Martę Reich i Dagmarę Andrykę. Spotkanie pt.
Zbrodnia na trzy sposoby poprowadziła Miłka Kołakowska
z Mozaiki Literackiej.
Na podstawie zbiorów litertury pięknej powstał również cykl pt.: Autor miesiąca, który przedstawia sylwetki
literackie popularnych pisarzy. W skład ekspozycji wchodzą książki wybranego autora dostępne w Wypożyczalni
Beletrystyki. W ramach cyklu w roku 2018 zaprezentowano sylwetki: Harukiego Murakamiego, Erica Emmanuela Schmitta i Jo Nesbo.
Mamy nadzieję że oferowane wydarzenia kulturalne
wzbogacają ofertę Biblioteki, dają wytchnienie i są odskocznią dla wymagających studiów w WAT.
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Nowe rozwiązania i usługi
Początek roku akademickiego to zwykle czas wprowadzania zmian i nowych udogodnień, dzięki którym
korzystanie z Biblioteki ma być łatwiejsze i szybsze,
a dostęp do wiedzy na jeszcze wyższym poziomie.
We wrześniu 2017 r. w Wypożyczalni Akademickiej zorganizowano wolny dostęp do półek z kolekcją
Nowości w Bibliotece Głównej WAT. Wszystkie książki
z tego zbioru można wypożyczać na okres 30 dni, jednak bez możliwości przedłużenia. W minionym roku
akademickim wypożyczonych zostało 875 egzemplarzy z tej kolekcji, co wskazuje na duże zainteresowanie użytkowników nowościami.
W październiku 2017 r. przeorganizowano Czytelnię Czasopism, która zyskała nowy kącik do czytania
prasy codziennej oraz bardziej ergonomiczne ustawienie biurek.
Również w październiku uruchomiono nową usługę pn. Konsultacje dla Doktorantów w Bibliotece Głównej
WAT. Celem porad jest dostarczenie doktorantom
WAT praktycznych wskazówek na temat skutecznego
i optymalnego korzystania z zasobów Biblioteki Głównej WAT zarówno tych drukowanych, jak i elektronicznych. Do 31.05 z tej usługi skorzystały 42 osoby.
Od listopada 2017 r. Biblioteka Główna WAT umożliwiła swoim użytkownikom korzystanie z pełnotekstowego dostępu do kolekcji norm polskich z zakresu
nauk inżynieryjno-technicznych, z komputera dostępnego w Czytelni Technicznej. Okazało się, że stanowisko cieszy się ogromnym zainteresowaniem, o czym
świadczy liczba 317 osób, które do tej pory skorzystały z norm online.
W grudniu 2017 r. został uruchomiony System Wypożyczeń Warszawskich (BiblioWawa). Jest to wspólny projekt bibliotek warszawskich uczelni wyższych
oferujący możliwość wypożyczania zbiorów tychże
bibliotek na zasadzie wzajemności. System Wypożyczeń Warszawskich jest alternatywą dla wypożyczeń
międzybibliotecznych. W przypadku SWW nie jest jednak potrzebny rewers międzybiblioteczny, wystarczy
aktywacja konta w internetowym Systemie Rozliczeń
w Wypożyczalni Akademickiej Biblioteki Głównej WAT.
Do tej pory w Systemie Wypożyczeń Warszawskich
zarejestrowało się 94 użytkowników.
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W marcu 2018 r. uruchomiono dwie nowe funkcjonalności: możliwość całodobowego zwrotu wypożyczonych książek oraz stanowisko dla osób słabowidzących. Wrzutnia znajduje się z lewej strony budynku,
przy wejściu głównym do BG WAT i umożliwia zwrot
wypożyczonych książek, również poza godzinami pracy Biblioteki. Użytkownicy mogą samodzielnie zwracać
książki wypożyczone z Wypożyczalni Akademickiej,
Wypożyczalni Beletrystyki oraz z Czytelni Technicznej i Społeczno-Ekonomicznej w ramach wypożyczeń
krótkoterminowych. Urządzenie automatycznie zdejmuje z konta czytelnika zwrócone pozycje. Od marca
br. poprzez wrzutnię zwrócono 517 książek. W Czytelni Technicznej Biblioteki Głównej WAT zostało oddane do użytku stanowisko dla osób słabowidzących.
Zakup został zrealizowany w ramach dotacji MNiSW
na zadania związane z kształceniem studentów niepełnosprawnych.
Nabytki
W roku akademickim 2017/2018 Biblioteka Główna WAT wzbogaciła się o ponad 3400 egzemplarzy
książek akademickich oraz o ponad 270 egzemplarzy
książek beletrystycznych. Obecnie stan księgozbioru
wynosi prawie 350 000 egzemplarzy. W czytelni czasopism użytkownicy mają do dyspozycji łącznie 175
tytułów czasopism bieżących w ramach prenumeraty
polskiej i 18 tytułów w ramach prenumeraty zagranicznej. Ogólny stan czasopism wynosi ponad 311 000
egzemplarzy. Oprócz czasopism w formie drukowanej
użytkownicy mogli również korzystać z 7957 tytułów
czasopism elektronicznych udostępnianych na platformach wydawców oraz w bazach danych subskrybowanych przez Bibliotekę.
Zasoby elektroniczne
Od kilku lat Biblioteka oferuje dostęp do 35 elektronicznych zasobów licencyjnych, które (obok tych
ogólnodostępnych) cieszą się wśród użytkowników
naszej Biblioteki sporym zainteresowaniem. Głównymi
odbiorcami tych zasobów jest kadra naukowo-dydaktyczna, doktoranci oraz studenci – zazwyczaj ostatnich
lat studiów. Najczęściej spośród baz bibliograficzno-bibliometrycznych wykorzystywane były bazy: Scopus
(5391 sesji) oraz Web of Science (7098 sesji). Spośród
baz specjalistycznych największym zainteresowaniem
cieszyły się bazy IBUK (4253 sesji) oraz IEEE (3933 sesji). Najliczniej z zasobów elektronicznych korzystali
pracownicy i studenci Wydziału Nowych Technologii
i Chemii (11 196 sesji). Obecnie Biblioteka oferuje również dostęp do 29 ebooków. Największą popularnością
cieszył się ebook Nonlinear Programming (41 pobrań).
Oprócz dostępu do ww. zasobów, w minionym okresie, można było skorzystać z 8-miesięcznych dostępów
testowych do następujących źródeł: Wiley Spectra Lab,
InCites, SAE International, IEEE-Wiley Telecommunication Ebook Library, Chemical Abstracts, Academic
Search Ultimate, Business Source Ultimate, DeGruyter Journals.
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