
BlBLlsTErc. Pedagogiczna już bez rewersów

Nowe dla czytelniM

W bibliotece pedagogicznei
zmiany. Wprowadzono
internetową obsługę
wypożyczających
i udostępniono wszystkie
zbiory.

Bib|ioteka przeniosta się z u|'
Prostej we wrześniu. W nowej
siedzibie czekały prob|emy -
wilgotne magazyny nie pozwoli-
ły na wypakowanie książek'
które przez ostatnich 10 mie.
sięcy czekały w kartonach. Nie
byty zatem udostępniane czy-
telnikom.

Suszenie magazynów szło
w parze z innymi pracami re-
montowymi. Jednocześnie za-
częto Wprowadzać internetowy

systemem obsługi wypoŻyczaią-
cych.

Wreszcie wszystkie trudności
.udało sie przezwycięiyÓ - do-
stępne są wszyslkie książki
i czasopisma, dziala system
komputerowy. Of icjalne otwarcie
zap|anowano na 20 września,
a|e już dziś korzystający z bib|io-
teki mogą zapomnieć- o WypeŁ
nianiu rewersów,

- KsiĘki zamawia się, rezer-
wuje i ewentualnie przedłuża
czas wypożyczenia lektury przez
internet - mówi E|żbieta
Wykrzykowska, dyrektor Biblio-
teki Pedagogicznej. - Na osoby,
które nie maj4 dostępu
do internetu, czekaja stanowiska
ko m p u terowe w b ibl iotece.

Na razie, przy małym waka.
cyjnym ruchu, wszystko idzie
sprawnie. Pracownicy biblioteki
mają teraz czas, by oswoić się
z programem komputerowym.
Wie|ki egzamin czeka bib|iotekę
w październiku.

- Może wydłużyć się czas
oczekiwania na zamówionq
ksiażkę . przyznaje Elżbieta
Wykrzykowska. . Zdkładamy, że
będzie to maksymalnie 30 minut,
ale dotychczas udawało się nam
realizować rewersy w czasie
o połowę krótszym, Liczymy
na wyrozumiałość'

Wydłużenie czasu realizacji l
zamówienia ma dwie przyczyny.

. Nie będzie można już wymie. i
nić się ksiĘkami ,przy okienku" :
bibliotekarki - zastrzega i
Wykrzykowska. - Program kom- :
puterowy Wymaga, by ksiqżki ,
wróciły najpierw do magazynu. ,
Po drugie w magazynach mamY :
tzw. regały przesuwane' Taka ;
konstrukcja sprawia, że między 1
pókami mieści się tylko jeden ma-
gazynie4 a nie dwóch'

Już niedługo biblioteka Wzbogaci i
się o nowe pozycje bib|iograficzne. l
Jak przyznaje dyrektor' prÓcz pew. .
nej iuż sumy z budżetu miasta i po. .
wiatu, jest nadzieja na otrzymanie
dodatkowych środków. '

A|e juz w Ę chwi|i jest się czym .
chwa|ić. Pedagogiczna dysponuje ;
bogatym zbiorem specjalistYcz-
nych czasopism dla nauczycieli. I
Na wypożyczających czeka po- l
nad 200 tytułów' I

(sw) i

W Bib|iotece Pedagogicznej działa już nowy system komp0terowy


