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agniEsZka kowaLCZYk, aLiCja poToCka

50 LaT dZiałaLnośCi
FiLii bibLioTEki poLiTECHniki waRsZawskiEj 

w płoCkU

Abstrakt

18 kwietnia 1967 r. Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, na bazie dwóch zamiejsco-
wych wydziałów Politechniki Warszawskiej (PW): Wydziału Inżynierii Budowlanej i Wydziału Mechanicznego 
Technologicznego, została powołana Filia PW w Płocku. Działalność dydaktyczną Uczelnia rozpoczęła  
15 września 1967 r. W tym samym roku na filii PW w Płocku utworzono Bibliotekę, której misją od chwili jej 
powołania, jest wspieranie Uczelni w procesie kształcenia inżynierów i ekonomistów. W 1995 roku na wnio-
sek Prorektora ds. Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego PW w Płocku, Rada Biblioteczna przekształciła Biblio-
tekę Wydziału w Filię Biblioteki Głównej PW. 26 maja 2010 r. na mocy porozumienia zawartego pomiędzy 
Biblioteką Główną PW a Szkołą Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku określono warunki funkcjonowa-
nia Biblioteki Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku, jako Filii Biblioteki Głównej.

Słowa kluczowe: Filia Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej w Płocku, zbiory drukowane i elektro-
niczne, katalog, udostępnianie

Płock – jedno z najstarszych miast polskich jest 
nasiąknięty tradycją w stopniu zupełnie wyjątkowym. 
Liczne zabytki – pieczołowicie konserwowane – dają 
świadectwo chlubnej przeszłości miasta. Dorobek 
przeszłości stanowi silny fundament, na którym 
wznoszone są nowe piętra współczesnej kultury1.

Rozwój przemysłowy w Płocku, po II wojnie świa-
towej związany był z powstaniem na terenie Północ-
nego Mazowsza nowoczesnego przemysłu: Petro-
chemii, Fabryki Maszyn Żniwnych, Petrobudowy, 
Mostostalu a od roku 1999 stał się stolicą przemysłu 
rafineryjno-petrochemicznego, obecnie ORLEN.

Rozwój przemysłu spowodował znaczne zwięk-
szenie się liczby ludności, a tym samym zwielokrotnił 
chłonność i zapotrzebowanie na wszelkiego typu 
działalność kulturalną2.

O dużym dynamizmie intelektualnym Płocka i re-
gionu oraz o aspiracjach jego mieszkańców świad-
czą nowo powstałe uczelnie wyższe: państwowe  
i prywatne3.

Aspiracje te w znacznym stopniu pozwala reali- 
zować jedyna uczelnia techniczna północnego Ma- 
zowsza – Filia Politechniki Warszawskiej w Płocku4.

18 kwietnia 1967 r. Zarządzeniem Ministra Oś- 
wiaty i Szkolnictwa Wyższego została powołana Filia 
Politechniki Warszawskiej w Płocku, której pierw-
szym kierownikiem i jednocześnie organizatorem był 
doc. dr inż. Edward Kowalczyk. Działalność dydak-
tyczną uczelnia rozpoczęła 15 września 1967 r.5

Filia stanowi integralną część Politechniki War-
szawskiej i przez to jest stałym punktem w sieci 

polskiego szkolnictwa wyższego. Rozwój jej jest więc 
zgodny z szeroko rozumianym równomiernym roz-
wojem naszego kraju6.

Żeby sprostać podstawowym wymaganiom wyż-
szej uczelni technicznej potrzebne są nowe rozwią-
zania, pozwalające na dostarczenie wiarygodnych 
informacji w dobie dynamicznego rozwoju Internetu, 
zasobów różnej jakości merytorycznej i szumu infor-
macyjnego. Potrzebny jest nowy sposób przedsta-
wienia wartościowych dokumentów w atrakcyjny, 
zrozumiały i ogólnodostępny sposób.

Właściwym zapleczem i bazą naukową każdej 
Uczelni jest Biblioteka.

Biblioteka w tradycyjnym znaczeniu jest instytucją 
kultury i zarazem instytucja społeczną, której celem 
jest udostępnianie zgromadzonych, przechowywa-
nych (archiwizowanych) i uporządkowanych infor-
macji, dotyczących formy i treści dokumentów  
bibliotecznych (własnych oraz zgromadzonych  
w innych placówkach), a także programowanie wie-
dzy o tych zasobach i kreowanie samodzielności  
w podejmowaniu umożliwiających ich poznanie7.

Obok tradycyjnego definiowania Biblioteki jako 
instytucji usługowej, warto przytoczyć koncepcje wy-
nikającą z nowego paradygmatu bibliotekarstwa, 
zgodnie z którą Biblioteka jest organizatorem dostę-
pu do informacji (mediatorem), a nie instytucją bu-
dująca własną kolekcję8.

Biblioteka Filii PW w Płocku powstała w grudniu 
1967 r. Zatrudniała jednego pracownika na etacie 
pomocnika bibliotekarza – Marię Gołębiowską.
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Od początku działalności ze zbiorów biblioteki, 
oprócz pracowników i studentów uczelni, korzystali 
również pracownicy płockich zakładów pracy, mło-
dzież szkół średnich i studenci innych uczelni.

Biblioteka mieściła się w Gmachu Mechaniki przy 
ul. Jachowicza 2. Zajmowała 2 pokoje. Jedno z po-
mieszczeń było przeznaczone na czytelnię, która  
liczyła 12 miejsc oraz oddzielony kotarą od czytelni 
drugi pokój, który stanowił miejsce pracy biblioteka-
rza.

Biblioteka podlegała formalnie kierownictwu Filii 
PW w Płocku, merytorycznie zaś Dyrekcji Biblioteki 
Głównej PW.

W grudniu 1968 roku stanowisko kierownika  
Biblioteki objęła Anna Ostrowska, st. kustosz dyplo-
mowany mgr bibliotekoznawstwa i informacji na-
ukowej9.

Księga inwentarzowa obejmowała wówczas 
1022 pozycje druków zwartych, (książek liczonych  
w woluminach). Prenumerowano 28 tytułów prasy 
polskiej.

Profil zakupów związany był z potrzebami stu-
dentów Oddziału Budownictwa (powstał w roku 
1967 i Oddziału Mechanicznego powstał w roku 
1968). W grudniu 1969 r. budżet biblioteki (druków 
zwartych) zamknął się kwotą 62 tys. złotych.

We wrześniu 1969 roku Biblioteka otrzymała no-
we pomieszczenia. Powierzchnia Biblioteki zwiększy-
ła się trzykrotnie. W czytelni ustawiono 36 stolików, 
wydzielono pomieszczenie na magazyn bibliotecz- 
ny. Zwiększyła się również ilość dni, w których peł-
niono dyżury popołudniowe, głównie dzięki temu,  
że Biblioteka otrzymała trzeci etat.

Zbiory biblioteczne w tym czasie systematycznie 
rosły. Druków zwartych, w zakresie budownictwa, 
(liczonych w woluminach) przybywało około trzech 
tysięcy rocznie, zwiększała się również prenumerata 
czasopism polskich i obcych. Biblioteka zaczęła gro-
madzić normy i karty katalogowe. W tym okresie 
zaczęto także gromadzić jednostki biblioteczne dla 
nowo powstałego Oddziału Chemii (powstał w roku 
1970).

W 1970 roku Biblioteka otworzyła nową agen- 
dę – wypożyczalnię międzybiblioteczną, co znacznie 
ułatwiło zdobywanie pomocy naukowych, dla pra-
cowników i studentów, których biblioteka nie posia-
dała.

Od roku 1970 uaktywniła się współpraca Biblio-
teki Głównej z Biblioteką Filii.

W tym czasie Biblioteka Główna żywo intereso-
wała się Biblioteką Filii. Opracowano statut Bibliote-
ki Filii oraz Regulamin Czytelni i Wypożyczalni. 
Większość nabytków dewizowych Biblioteki Filii po-
chodziła z dubletów lub darów Biblioteki Głównej. 

Biblioteka Filii otrzymała również w darze od Biblio-
teki Głównej termofotokopiarkę (pierwsze urządze-
nie do powielania w Filii PW).

Rok 1971 przyniósł Bibliotece wzrost kadrowy –  
2 magazynierki, a także dalszy wzrost ilościowy ma-
teriałów bibliotecznych. Oprócz zakupów własnych, 
Biblioteka otrzymała również w darze książki z Za-
kładu Urządzeń Rolniczych PW, który to Zakład zo-
stał przeniesiony do Filii w Płocku. Stan posiadania 
zwiększył się o trzy tysiące woluminów, licząc w tym 
również czasopisma oprawne. Dynamiczny wzrost 
ilościowy zbiorów bibliotecznych sprawił, że zaczęło 
brakować miejsca na nowe zbiory biblioteczne.

Władze uczelni były zmuszone do przekazania 
Bibliotece dodatkowego pomieszczenia magazyno-
wego. W 1978 roku Biblioteka Filii w Płocku zatrud-
niała 12 pracowników, z czego sześciu obsługiwało 
dwie czytelnie (jedną w Gmachu przy ulicy Jachowi- 
cza 2/4 z 66 miejscami oraz czytelnię w nowo wybu-
dowanym Gmachu, przy ulicy Łukasiewicza 17  
z 22 miejscami), jedna osoba prowadziła dział cza-
sopism, jedna wypożyczalnię, jedna pracowała  
w dziale opracowania formalnego, jedna w opraco-
waniu rzeczowym zbiorów, jedna w dziale informacji, 
który gromadził karty dokumentacyjne w CIINTE10, 
przeglądy dokumentacyjne, bibliografie, katalogi wy-
dawnicze.

W roku 1978 Biblioteka posiadała ponad 30000 
woluminów druków zwartych, prenumerowano 198 
tytułów prasy polskiej, 112 tytułów prasy radzieckiej, 
48 tytułów prasy krajów demokracji ludowej. Szybko 
rosła ilość norm. W wypożyczalni zarejestrowanych 
było 1498 czytelników, czytelnię odwiedzało dzien-
nie ponad 100 osób.

Biblioteka tworzyła dwa katalogi: alfabetyczny  
i rzeczowy wg Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. 
W owym czasie druki zwarte polskie i zagraniczne 
zamawiane były na podstawie: Zapowiedzi Wydaw-
niczych, Przewodnika Bibliograficznego, Bibliografii 
Zawartości Czasopism, Novyh Knig ZSSR. Druki de-
wizowe sprowadzane były przez Bibliotekę Główną 
PW lub kupowane za złotówki na Międzynarodo-
wych targach Książki lub w Księgarni Logos w War-
szawie.

W 1981 roku księgozbiór biblioteki przekroczył 
40000 woluminów. Dalsza działalność Biblioteki  
na tak małej powierzchni stała się niemożliwa. Prze-
niesiona wówczas Bibliotekę wraz z całymi zbiorami 
do zaadoptowanych pomieszczeń, znajdujących się 
w Gmachu Głównym Politechniki przy ulicy Łukasie-
wicza 17.

Przy ulicy Jachowicza 2 została mała czytelnia 
dla studentów Instytutu Mechaniki12. Czytelnia od 
1993 roku pełniła także funkcję Biblioteki Szkoły 
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Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku13. Od tego 
czasu baza lokalowa była wystarczająca dla potrzeb 
użytkowników biblioteki.

Nowe pomieszczenia biblioteczne zostały odpo-
wiednio przystosowane i wyposażone, czytelnię po-
większono dwukrotnie – 44 miejsca.

W 1995 roku na wniosek Prorektora ds. Ośrodka 
Naukowo-Dydaktycznego PW w Płocku, Rada  
Biblioteczna przekształciła Bibliotekę Wydziału w Fi-
lię Biblioteki Głównej PW14.

Posunięcie to zaowocowało przesunięciem finan-
sowym zakupów bibliotecznych, pięciu etatów, kom-
puterów wraz z oprogramowaniem przeznaczonym 
do katalogowania zbiorów (ISIS), szkoleń biblioteka-
rzy, prac introligatorskich oraz innych poczynań mo-
dyfikujących i usprawniających pracę Biblioteki 
przez Bibliotekę Główną.

W tym czasie rozpoczęto szkolenia studentów, 
wprowadzając zajęcia z Przysposobienia Bibliotecz-
nego dla studentów pierwszego roku studiów stacjo-
narnych15.

Większość nowoczesnych metod zarządzania or-
ganizacjami zakłada doskonałą znajomość grup 
odbiorców. Internet stanowi nowe medium, wraz  
z którym stworzone zostały nowe możliwości i spo-
soby pozyskiwania informacji. Z całą pewnością źró-
dłem takim dla czytelnika stała się strona interneto-
wa biblioteki16.

W 2005 roku w Filii Biblioteki Głównej PW w Płoc- 
ku rozpoczęto wdrażanie zintegrowanego systemu 
bibliotecznego ALEPh, rozpoczynając tym samym 
komputeryzację Biblioteki. Całość księgozbioru,  
w tym druki zwarte, ciągle, prace doktorskie, wpro-
wadzono do ALEPhA-a w roku 2010.

Obecnie katalogowanie zbiorów prowadzone jest 
przy współpracy z Narodowym Uniwersalnym Kata-
logiem Centralnym – NUKAT17, co pozwala na za-
chowanie spójność z katalogami innych bibliotek 
naukowych i sprzyja utrzymaniu wysokich standar-
dów opracowania. Współpraca ta wymaga stałe- 
go podnoszenia kwalifikacji przez pracowników  
PW (SBI), w tym w tym pracowników Filii Biblioteki 
Głównej PW w Płocku.

Kolejnym etapem rozwoju usług, wykorzystują-
cych tym razem również Internet, było udostępnienie 
katalogów on-line. Użytkownicy zyskali możliwość 
zdalnego sprawdzania dostępności materiałów  
w bibliotece oraz ich rezerwowania i zamawiania18.

W 2007 roku w Filii Biblioteki w Płocku został 
wprowadzony moduł Udostępniania. Od tej pory, 
studenci i pracownicy uczelni, po zalogowaniu, mo-
gą zamawiać książki przez Internet.

26 maja 2010 r. na mocy porozumienia zawar-
tego pomiędzy Biblioteką Główną PW a Szkołą 

Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku określo-
no warunki funkcjonowania Biblioteki Szkoły Nauk 
Technicznych i Społecznych w Płocku, jako Filii  
Biblioteki Głównej.

W zamian za obsługę pracowników i studentów 
Filii PW, władze Filii Politechniki Warszawskiej  
udostępniły nieodpłatnie Bibliotece Głównej PW  
pomieszczenia o łącznej powierzchni 562 m2. Poro-
zumienie władz uczelni w sprawie przejęcia pod  
całkowity zarząd Biblioteki Głównej PW umożli- 
wiły sprawny, systematyczny rozwój Biblioteki  
w Płocku19.

Czytelnicy Bibliotek SBI PW20, w tym użytkownicy 
Biblioteki Filii w Płocku, mają dostęp do 8853 tytu-
łów czasopism elektronicznych udostępnianych na 
platformach wydawców oraz poprzez tzw. agrega-
tory zapewniające dostęp do pełnotekstowych e-
czasopism różnych wydawców.

W roku 2016 zakupiono na własność 57 książek 
elektronicznych. Na koniec roku Biblioteki SBI posia-
dały 775 takich książek.

W ramach licencji udostępniono 158571 tytułów 
książek elektronicznych na platformach dostawców 
(większość przez BG, 18 tytułów udostępnia Biblio-
teka Szkoły Biznesu). Czytelnicy Biblioteki BGPW 
mają możliwość skorzystania z dwóch baz polskoję-
zycznych. Poszukiwane podręczniki, niedostępnie 
fizycznie w Bibliotece mają szansę otrzymać w wersji 
online w bazie IBUK Libra – baza wydawnictwa 
PWN (od roku 2008) oraz  NASBI – Baza Wydaw-
nictwa helion (od roku 2017).

Wykorzystanie źródeł elektronicznych z roku na 
rok z terenu Biblioteki Filii BGPW w Płocku powoli 
rośnie. Najwięcej logowań było w roku 2014 – 
58324 wejść. W 2016 liczba wejść do baz elektro-
nicznych ograniczyła się do 180021.

Wyszukiwarka dostępnych tytułów czasopism 
elektronicznych znajduje się na stronie domowej BG 
w zakładce Zasoby elektroniczne – „Lista tytułów  
e-źródeł”22.

Ponadto cały czas tworzona jest Biblioteka Cyfro-
wa PW, która gromadzi cyfrowe wersje publikacji 
stanowiących historyczny dorobek naukowy Uczelni, 
a także materiały dotyczące historii Politechniki War-
szawskiej. Dostępne są też zdigitalizowane wybrane 
skrypty, czasopisma i doktoraty stanowiące współ-
czesny dorobek naukowy i dydaktyczny pracowni-
ków Uczelni.

Dzięki uczestnictwu BC PW w Federacji Bibliotek 
Cyfrowych (FBC) można przeszukiwać, przy pomo-
cy jednego interfejsu, ponad 2 365 000 zasobów  
z ponad 110 innych bibliotek cyfrowych w Polsce. 
Ponadto zasoby BC PW są widoczne w europejskiej 
bibliotece cyfrowej — Europeana23.
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W celu zapewnienia właściwej obsługi informa-
tycznej użytkowników Filii BGPW w Płocku tworzona 
była Baza BIBLIO. Była to baza publikacji pracowni-
ków Politechniki Warszawskiej. Do bazy były wpro-
wadzane rekordy z lat 2007-2014.

W 2014 roku baza BIBLIO została zamieniona  
w Bazę Wiedzy. Baza Wiedzy Politechniki Warszaw-
skiej powołana została Uchwałą Senatu PW z dnia 
21 listopada 2012 roku. Zasady tworzenia syste- 
mu ewidencji i archiwizacji dorobku naukowego 
oraz repozytorium określa Zarządzenie nr 3/2014 
Rektora Politechniki Warszawskiej z dn. 29 stycznia 
2014 r.

Głównym celem stworzenia Bazy jest upowszech-
nianie dorobku naukowego pracowników, doktoran-
tów i studentów PW. Zastosowane narzędzia i tech-
niczne możliwości systemu sprawiają, że Baza Wie-
dzy Politechniki Warszawskiej jest czymś więcej, niż 
tylko bazą bibliograficzną publikacji. System groma-
dzi, archiwizuje i zapewnia łatwy dostęp do wyników 
prac naukowych, publikacji, informacji o kierunkach 
i wynikach prowadzonych na Uczelni badań, specja-
lizacji poszczególnych jednostek organizacyjnych 
oraz pracowników naukowych. Dane rejestrowane 
są zgodnie z wymogami określonymi dla ocen pa-
rametrycznych pracowników i jednostek naukowych. 
W Bazie można odnaleźć informacje o wszelkich for- 
mach działalności naukowej, dydaktycznej i oświa-
towej prowadzonej na Politechnice Warszawskiej.

Repozytorium PW stanowiące integralną część 
systemu, archiwizuje w wersji cyfrowej pełne teksty 
materiałów dokumentujących prowadzone prace,  
w tym monografie, artykuły z czasopism, rozdziały 
z książek i raporty, a także teksty utworów stanowią-
cych podstawę do nadawania stopni i tytułów na-
ukowych. Na wniosek Dziekanów może również 
gromadzić i archiwizować prace dyplomowe studen-
tów I i II stopnia. Dostęp do tych utworów ograni-
czać mogą tylko warunki określone w umowach 
pomiędzy autorami i właścicielami praw majątko-
wych do dzieła (wydawcy, instytucje finansujące ba-
dania).

Podstawową działalnością systemu biblioteczno-
-informacyjnego PW jest gromadzenie, opracowa-
nie, przechowywanie oraz udostępnianie piśmien-
nictwa naukowego i dydaktycznego, a także  
prowadzenie działalności informacyjnej, dydaktycz-
nej w zakresie serwisów i źródeł informacji24.

Zbiory biblioteczne w dniu 31 grudnia 2016 roku 
liczyły 60930 druków zwartych oraz 89 tytułów dru-
ków ciągłych. Liczba jednostek inwentarzowych 
zmniejszyła się w latach 2005-1016 (pomimo zaku-
pów i darów) o 10934 woluminy w stosunku do roku 
2000 (71684 jednostki inwentarzowe), ponieważ 

cały czas prowadzone są prace porządkowe, obej-
mujące wykreślanie ze zbiorów dokumentów zaczy-
tanych, zagubionych lub niemożliwych do odzyska-
nia. Kontynuowana jest także permanentna selekcja 
nieaktualnych podręczników i skryptów oraz prze-
starzałych norm. 

Wykres 1. Zakupy zbiorów zwartych w latach 1967-
2016

W Filii BGPW w Płocku sukcesywnie spada zakup 
książek w wersji papierowej. Jest to związane z co-
raz to nowszymi technologiami i dostępem do  
Internetu. Polskie książki naukowe i podręczniki 
uznane i poszukiwane przez środowisko akademic-
kie udostępniane są coraz częściej jako pliki na róż-
nych portalach, do których czytelnicy Filii BGPW 
mają szeroki dostęp. Zatem zakup większej ilości 
podręczników w wersji papierowej jest niepotrzeb-
ny.

W 2016 roku w Filii BGPW w Płocku prenumero-
wano 89 tytułów czasopism. Filia Biblioteki nie  
prowadzi prenumeraty czasopism zagranicznych, 
ponieważ większość tytułów zagranicznych jest  
dostępna w wersji elektronicznej w e-źródłach na 
stronie domowej Biblioteki Głównej PW.

W 2011 roku w Filii BGPW w Płocku została prze-
prowadzona selekcja czasopism. Selekcji zostały 
poddane tytuły czasopism zdezaktualizowanych  
i zniszczonych (po selekcji ubyło 508 woluminów).

Zbiory specjalne: normy, materiały audiowizual-
ne, katalogi liczyły w dniu 31 grudnia 2016 roku 
21265 jednostek inwentarzowych. W czasie prac 
porządkowych w latach 2007-2011 w wyniku selek-
cji ubyło ponad 21000 norm, ponad 300 dyskietek. 
W 2016 roku selekcji uległo ponad 1500 starych, 
zdezaktualizowanych i zniszczonych katalogów z lat 
1967-1986.

W 2007 roku w Filii BGPW w Płocku, w progra-
mie komputerowym ALEPh, został wprowadzony 
moduł Udostępniania. Od tego czasu liczba odwie-
dzin w czytelni sukcesywnie spada, a zwiększa się 
liczba wypożyczeń w wypożyczalni. Jest to związane 
z dostępem do katalogu komputerowego. Większość 
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książek można wypożyczać do domu, nawet książ- 
ki znajdujące się w czytelni o statusie jednodnio- 
wym.

W 2016 roku z wypożyczalni wypożyczono 
21938 woluminów książek, zaś w czytelni 12476 
jednostek inwentarzowych.

W celu zapewnienia użytkownikom szerokiego 
dostępu do literatury naukowej z różnych dziedzin, 
świadczone są nieodpłatne usługi wypożyczeń mię-
dzybibliotecznych, które polegają na sprowadzeniu 
książek z innych bibliotek krajowych i zagranicznych 
użytkownikom SBI PW. W 2016 roku Filia BGPW  
w Płocku sprowadziła dla czytelników 404 książki,  
a wysłała do innych bibliotek 90 pozycji. Studenci 
mogą także prosić o sprowadzenie artykułów z cza-
sopism. Skany sprowadzane są do Biblioteki za po-
mocą poczty elektronicznej, po czym wysyłane do 
zamawiającego. Biblioteka w ubiegłym roku zamó-
wiła 90 skanów artykułów, wysłała 30. Z roku na 
rok widać tendencje wzrostową przy sprowadzaniu 
potrzebnych materiałów.

W ramach głównych zadań, które realizuje  
biblioteka, organizowane są również szkolenia  
biblioteczne. Studenci pierwszych lat studiów stacjo-
narnych i niestacjonarnych25 uczestniczą w obowiąz-
kowym zajęciach przysposobienia bibliotecznego, 
od 2017 roku on-line. W trakcie zajęć studenci za-
znajamiają się z regulaminem biblioteki, informowa-
ni są również o swoich uprawnieniach i obowiąz-
kach.

W Filii BGPW w Płocku dostępne są dla użytkow-
ników 2 czytelnie. Jedna do cichej nauki, druga dla 
użytkowników pracujących w zespołach tzw. głośna 
czytelnia. W czytelniach znajduje się 65 miejsc oraz 
4 terminale z pełnym dostępem do Internetu. Użyt-
kownicy czytelni mają także do dyspozycji skaner26, 
kserograf27 oraz komputer z drukarką.

W październiku 2016 roku ze środków Biblioteki 
Głównej PW opłacony został dostęp do norm elek-
tronicznych dla Biblioteki Filii w Płocku. Zakupiono 
dostęp na 1 stanowisko komputerowe do 79500 
norm bazy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. 
Użytkownik może korzystać z bazy nieodpłatnie  
w godzinach pracy czytelni.

Ilość osób pracujących w Bibliotece Filii BGPW  
od początku powstania ciągle się zmieniała w zależ-
ności od zapotrzebowania. W Filii BGPW w Płocku 
pracownicy Biblioteki z roku na rok podnoszą swoje 
kwalifikacje zawodowe. Uzupełnianie obecnej  
wiedzy i umiejętności oraz zdobywanie nowej, odby-
wa się przez uczestnictwo w konferencjach, szko- 
leniach, warsztatach i innych wydarzeniach służą-
cych tym celom. Od 2013 roku pracownicy Filii  
BGPW w Płocku uczestniczyli w 11 konferencjach 

krajowych, wygłosili 4 referaty. Pracownik Biblioteki  
3 razy uczestniczył w Targach Książki we Frankfurcie 
nad Menem. W 2016 roku w Filii BGPW w Płocku 
było zatrudnionych sześć osób: 1 kustosz dyplomo-
wany, 4 kustoszy bibliotecznych oraz starszy bibliote-
karz. Wszyscy zatrudnieni skończyli studia magister-
skie z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej.

Od listopada 2010 roku Filia BGPW w Płocku jest 
dostępna dla użytkowników (szczególnie dla studen-
tów niestacjonarnych PW) w soboty i niedziele zjaz-
dowe. Rozszerzenie godzin otwarcia Biblioteki było 
możliwe dzięki zatrudnieniu w systemie weekendo-
wym grupy 3 studentów PW, którzy zapewniają pod-
stawową obsługę czytelników (wypożyczenia, zakła-
danie i likwidacja kont bibliotecznych, porządkowa-
nia księgozbioru). Biblioteki, posługując się dziedzi-
nami prowadzonymi przy użyciu technik public rela-
tions, podobnie jak w przedsiębiorstwie, mogą dą-
żyć do budowania pozytywnego wizerunku w swym 
otoczeniu. Istotne jest zatem budowanie więzi z za-
interesowaną publiczność28.

W Filii Biblioteki Głównej PW, w ramach promo-
wania Biblioteki, organizowane są wielotematyczne 
wystawy. W latach 1996-2006 odbywała się corocz-
nie wystawa „hobbyści wśród pracowników i stu-
dentów PW”. Pracownicy Biblioteki byli czynnymi 
organizatorami wystawy. Do roku 2016 w Filii Biblio-
teki zorganizowano jeszcze kilka wystaw za zgodą  
i przy pomocy Biblioteki Głównej: 
• „Detale Płocka – Płock znany i nieznany w foto- 
 grafii” (autorem zdjęć był Tomasz Bombała  
 z Płockiego Towarzystwa Fotograficznego) –  
 01.10-15.12.2012 r.);
• „Afisze niemieckich władz okupacyjnych z terenu  
 miasta Płocka (1939-1940) – Afisze z Archiwum  
 Państwowego w Płocku” – 01.10. 2012-31.01.2013.; 
• „Poznaj Władze naszej Uczelni” (organizacja:  
 Biblioteka Główna w Warszawie) – 28.11.2012- 
 31.01.2013; 

Wystawa prac Stanisława Makulińskiego w roku 2015
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• „Koła Naukowe Politechniki Warszawskiej” – Wy- 
 stawa z okazji 60 rocznicy śmierci profesora  
 Jana Czochralskiego – listopad/styczeń 2013;
• Wystawa obrazów Stanisława Makulińskiego –  
 artysty płockiego, 01.10-15.11.2014; 
• „W niezwykłym świecie Kryształów” –12.03- 
 30.04.2015.

 Tradycyjnie od 2013 roku, w czerwcu, Biblioteka 
organizuje wystawy książek zagranicznych. W czasie 
wystawy pracownicy i studenci Filii Politechniki War-
szawskiej maja możliwość zapoznania się z literatu-
rą obcojęzyczną. Wybrane przez wykładowców  
i studentów pozycje Biblioteka kupuje na włas- 
ność.

Przez 50 lat swego istnienia Filia BGPW w Płocku 
utrzymywała podstawowe kierunki rozwoju syste- 
mu biblioteczno-informacyjnego. Przez cały czas  

w płynny sposób realizowała zadania związane  
z bieżącym gromadzeniem, opracowaniem i udo-
stępnianiem zasobów drukowanych i elektronicznych. 
Pracownicy Biblioteki podejmowali działania w celu 
usprawnienia komunikacji z użytkownikami.

W najbliższej przyszłości Filia BGPW w Płocku 
pod nadzorem Biblioteki Głównej będzie wdrażała 
nowe technologie, dbała o rozwój zbiorów, zarówno 
w wersji papierowej jak i elektronicznej, będzie po-
głębiała rozwój usług informacyjnych.

Stosowanie metod i technik w zarządzaniu biblio-
teką akademicką poprawia efektywność jej pracy, 
lecz nie stanowi jeszcze „złotego środka” w rozwią-
zywaniu trudności. W związku z tym szczególnej wa-
gi nabierają działania utwierdzające obecność tej 
placówki w społeczności szkoły wyższej i sposoby 
ich realizacji29.
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50 YEARS OF ThE LIBRARY BRANCh 
OF ThE WARSAW UNIVERSITY OF TEChNOLOGY IN PŁOCK

Summary

On 18th of April 1967 by the Ordinance of Minister of higher Education, based on nonresident WUT’s 
departments: Construction Engineering’s Department and Mechanical Technology Department, there was 
appointed Branch of Warsaw University of Technology in Plock. The college started the didactic activity on 
15.09.1967. In the same year in the WOT’s branch in Plock there was appointed a library, whose mission from 
the beginning is to support the College in the process of teaching engineers and economists. In 1995 based 
on proposal of Vice-Rector for Scientific and Didactic Center of Warsaw University of Technology in Plock, 
Library’s Council changed Department’s Library to Branch of WUT’s Main Library. On 26th of May 2010  
by virtue of agreement contained between WUT’s Main Library and School of Technical and Social Sciences 
in Plock there were defined conditions of operation of STSS’s Library as Branch of Main Library.


