BIBLIOTEKA SEJMOWA
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Biblioteka świadczy usługi dla posłów i senatorów, a także pracowników biur
poselskich, klubów i kół parlamentarnych, służące zaspokojeniu ich potrzeb
czytelniczych i informacyjnych, zwłaszcza związanych z wykonywanym mandatem.
Zakres usług określa szczegółowo "Regulamin obsługi użytkowników w Bibliotece
Sejmowej". Ze wszystkich wymienionych niżej usług Biblioteki można korzystać od
poniedziałku do piątku w godz. 8.30-20.00, a w dni posiedzeń Sejmu od 8.30
do zakończenia obrad (jeśli obrady kończą się po godz. 20).
Czytelnia Główna (pok. 5)
*
udostępnia na miejscu księgozbiór podręczny, składający się z wydawnictw
encyklopedycznych, słowników, informatorów oraz polskich i zagranicznych tekstów
konstytucji, regulaminów parlamentarnych, ordynacji wyborczych, kodeksów i
zbiorów praw;
*
udostępnia na miejscu wydawnictwa Sejmu i Senatu aktualnej i poprzednich
kadencji (druki, sprawozdania stenograficzne, biuletyny z posiedzeń komisji itp.),
wydawnictwa parlamentów zagranicznych z ok. 30 krajów (głównie europejskich),
polskie i zagraniczne wydawnictwa urzędowe (takie jak Dziennik Ustaw i Monitor
Polski oraz ich zagraniczne odpowiedniki oraz polskie dzienniki urzędowe
ministerstw i województw), a także wydawnictwa organizacji międzynarodowych
(takich jak ONZ, Unia Europejska, Rada Europy, NATO);
*
udostępnia na miejscu oraz wypożycza poza Bibliotekę (wyłącznie posłom i
senatorom) polską i zagraniczną literaturę z zakresu swojej specjalizacji, to jest
prawa, w szczególności ustroju państwowego i systemów politycznych, prawa
konstytucyjnego, filozofii i socjologii prawa, zasad tworzenia i interpretacji prawa,
stosunków i organizacji międzynarodowych, samorządu oraz pozostałych gałęzi
prawa, a także literaturę z innych dziedzin, takich jak nauki polityczne, historia
najnowsza, ekonomia i socjologia;
*
udostępnia na miejscu polskie i obce czasopisma naukowe z wymienionych
wyżej dziedzin, a także czasopisma treści ogólnej, zwłaszcza polskie i zagraniczne
dzienniki i tygodniki;
*
sprowadza na zamówienie niezbędne materiały z innych bibliotek polskich i
zagranicznych;
*
przyjmuje zamówienia na wykonanie odbitek kserograficznych z materiałów
pochodzących wyłącznie ze zbiorów Biblioteki;
Informatorium (pok. 3, tel. 694-10-73)
*
udziela bezpośrednio, telefonicznie lub pisemnie informacji w zakresie
odpowiadającym profilowi Biblioteki, na podstawie:
katalogów zbiorów Biblioteki, w tym katalogu zautomatyzowanego (bazy
BIS), a także samych zbiorów;
baz danych Biblioteki i Kancelarii Sejmu;
polskich i zagranicznych baz danych rozpowszechnianych na płytach CDROM i dyskietkach (obejmujących m.in. ustawodawstwo Polski, Francji, Hiszpanii,
Niemiec, USA, Włoch, a także Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej) oraz
dostępnych w sieciach komputerowych (np. baz danych NATO, ONZ, a także wielu
bibliotek krajowych i zagranicznych);
*
wyszukuje i udostępnia użytkownikom w postaci odbitek kserograficznych lub
wydruków komputerowych poszukiwane dokumenty, zwłaszcza teksty aktów
prawnych;
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*
opracowuje na zamówienie spisy literatury na określone tematy, związane z
przygotowywaniem indywidualnych wystąpień poselskich oraz z pracą w komisjach
sejmowych;
Uwaga: z wymienionych wyżej źródeł informacji użytkownicy mogą także
korzystać w Informatorium samodzielnie lub z pomocą dyżurnego. Osoby
mające dostęp do sieci Internet mogą korzystać (pod adresem:
http://bs.sejm.gov.pl:4001/ALEPH/) m.in. z następujących baz danych
Biblioteki:
BIS - katalog zbiorów Biblioteki, obejmujący informacje o książkach
opublikowanych po 1989 r. oraz o czasopismach od 1994 r., w tym także o
wydawnictwach parlamentarnych i urzędowych oraz wydawnictwach organizacji
międzynarodowych;
ART - baza danych o artykułach treści społeczno-politycznej i prawnoustrojowej,
wybieranych systematycznie z ok. 30 czasopism polskich, w tym dzienników i
tygodników o zasięgu ogólnokrajowym, prowadzona od 1995 r.
TEK - pełnotekstowa baza danych, zawierająca obecnie m.in. teksty wszystkich
polskich konstytucji, teksty konstytucji innych państw dostępne w języku polskim, a
także tłumaczenia wybranych aktów międzynarodowych, takich jak traktaty,
konwencje itp.
MUZ - baza zbiorów muzealnych Biblioteki, w której pokazywana jest obecnie
wirtualna wystawa portretów Marszałków Sejmu od XV w. wraz z ich biogramami;
Mediateka (parter pok. 030, tel. 694-14-18)
*
dysponuje nagraniami wideo, wyłącznie wykonywanymi przez Mediatekę,
obejmującymi przebieg posiedzeń Sejmu aktualnej kadencji oraz wybrane programy
telewizyjne o tematyce politycznej, społecznej i ekonomicznej z ostatnich trzech
miesięcy;
*
udostępnia nagrania na miejscu;
*
realizuje zamówienia na jednorazowe lub okresowe przegrywanie wybranych
nagrań na kasety użytkowników;
*
udziela informacji o zawartości nagrań;
Wydawnictwa Biblioteki Sejmowej (dostępne m.in. w Czytelni Głównej):
*
Tygodniowy Przegląd Prasy i Audycji Telewizyjnych (zawiera odbitki
kserograficzne materiałów prasowych dotyczących Sejmu i jego organów oraz
posłów aktualnej kadencji, które są wybierane z ponad 100 czasopism polskich, w
tym ok. 50 dzienników, a także notki informacyjne o wystąpieniach posłów w
programach telewizyjnych; rozpowszechniany jest wśród klubów i kół
parlamentarnych, z możliwością zamówienia odbitek wybranych materiałów w
Czytelni Głównej);
*
Bibliografia Publikacji Sejmu, Senatu, Najwyższej Izby Kontroli,
Rzecznika Praw Obywatelskich i Trybunału Konstytucyjnego (publikowana
regularnie na łamach "Przeglądu Sejmowego")
*
Bliżej NATO. Biuletyn informacyjny Biblioteki Sejmowej (dwumiesięcznik,
zawierający tłumaczenia na język polski dokumentów i artykułów wybranych z baz
NATO i czasopisma NATO Review, a także bibliografię Problematyka NATO w
prasie polskiej, omówienia ciekawszych książek dotyczących NATO, znajdujących
się w zbiorach Biblioteki, itp. materiały; rozpowszechniany jest przede wszystkim
wśród członków sejmowych Komisji: Obrony Narodowej, Spraw Zagranicznych i do
Spraw Układu Europejskiego);
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*
Wykaz Ważniejszych Nabytków (kwartalnik, zawierający informacje o
polskich i zagranicznych nowych książkach w zbiorach Biblioteki, raz do roku - także
wykaz bieżących czasopism zagranicznych);
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BIBLIOTEKA SEJMOWA
BS-1420-3(12)/97

Warszawa, 1997-07-11

Pan
Michał Talago-Sławoj
Dyrektor
Biura PrawnoOrganizacyjnego

Odpowiadając na pismo BPO-1420-1(8)/97 z dnia 16.06.97 r.,
przekazuję informację o usługach dla posłów świadczonych przez BS,
przeznaczoną do "Informatora o Kancelarii Sejmu".
Ze względu na specyfikę sfery usług bibliotecznych bylibyśmy
wdzięczni za zaakceptowanie tekstu, mimo nieznacznego przekroczenia
wskazanej objętości. Gdyby jednak skrócenie tekstu i/lub wprowadzenie
jakichś zmian czy poprawek okazało się bezwzględnie konieczne, bardzo
proszę o kontakt ze mną.

Z poważaniem
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