Serwis Informacyjny dla Nauczycieli Bibliotekarzy OEIiZK http://biblioteka.oeiizk.waw.pl
I KONFERENCJA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU MOL 2000+- sprawozdanie

19 marca 2003 roku w VII Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Warszawie odbyła się
I Konferencja Użytkowników Systemu MOL 2000+, której głównym organizatorem był Ośrodek
Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.
Zainteresowanie środowiska bibliotekarzy szkolnych tą inicjatywą przerosło oczekiwania
organizatorów. Swój udział w spotkaniu zapowiedziało prawie 200 bibliotekarzy nie tylko
z województwa mazowieckiego, ale także z różnych regionów Polski. Gościliśmy bibliotekarzy
z Białegostoku, Biłgoraja, Bydgoszczy, Cieszyna, Gorzowa Wielkopolskiego, Kozienic, Łomży, Opola,
Płocka, Poznania, Siedlec, Starachowic, Wałbrzycha, Zielonej Góry i innych), jak również p. Juliusza
Wasilewskiego (Biblioteka w Szkole), Marię Czechowicz (Biblioteka Multimedialna Interkl@sy),
Szymona Więcława (Vulcan Wrocław), przedstawicieli wielu ośrodków kształcenia i doskonalenia
nauczycieli. Został także odczytany list nieobecnego na spotkaniu p. Jana Jackowicza - Korczyńskiego
adresowany do uczestników konferencji.
Wypełniona po brzegi aula świadczyła o tym, że wyjście OEIiZK w Warszawie poza jego statutową
działalność, poza prowadzenie szkoleń dla bibliotekarzy i podjęcie się zadania zorganizowania tego
spotkania, to był właściwy krok w kierunku integracji środowiska bibliotekarzy szkolnych
posługujących się technologią informacyjną w codziennej pracy. Obrady otworzył p.Witold Kranas,
dyrektor Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, który powitał
zgromadzonych gości. Całość konferencji prowadziła Bożena Boryczka, nauczyciel konsultant,
zajmująca się w OEIiZK organizacją i prowadzeniem szkoleń dla nauczycieli bibliotekarzy - inicjator
i główny organizator konferencji.
Główne punkty programu konferencji:
Jacek Gajkiewicz: Oprogramowanie biblioteczne MOL 2000+
Anna Paluszkiewicz (Biblioteka UW, Centrum NUKAT): NUKAT - Narodowy Uniwersalny
Katalog Centralny
Elżbieta Janicka (IX LO w Gdańsku) : Opracowanie przedmiotowe w programie MOL 2000+
Jacek Gajkiewicz, autor programu MOL, wystąpił na spotkaniu nie tylko w roli prelegenta, ale także
współorganizatora konferencji. W swoim wystąpieniu porównydziałające pod DOSem i pod Windows,
wskazał podobieństwa obu wersji, a także nowości aktualnej wersji MOL 2000+.
Anna Paluszkiewicz (NUKaT) przybliżyła nauczycielom bibliotekarzom
i funkcjonowania Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT.

ideę

powstania

Elżbieta Janicka, nauczyciel bibliotekarz pracująca od 12 lat w programie MOL, przedstawiła
zagadnienia dotyczące opracowania przedmiotowego w MOL-u 2000+. Maria Czechowicz,
bibliotekarz Biblioteki Multimedialnej Interkl@sy przedstawiła główne cele tej nowej inicjatywy.
Ponadto przedstawiciel firmy IRS Sp. z o.o. zaprezentował ofertę projektorów multimedialnych,
przygotowaną specjalnie dla szkół, oraz zaprosił na prezentację najnowszych urządzeń tego typu.
W czasie przerwy uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z ofertą książkową WSiP, Wydawnictwa
Branta oraz ofertą książek rozprowadzanych przez OEIiZK. Po przerwie zgromadzeni wysłuchali
informacji Marii Czechowicz, bibliotekarza Biblioteki Multimedialnej Interkl@sy na temat tej
inicjatywy, celów jej powstania i głównych założeń. Ożywiona dyskusja użytkowników programu,
zadawane autorowi liczne pytania i prośby o poradę zakończyły spotkanie.
I Konferencja Użytkowników Systemu MOL 2000+ była inauguracją kolejnych spotkań. Organizatorzy
zapowiedzieli następne spotkanie za rok.

