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nia w Regionalnym Ośrodku Informacji Normalizacyjnej (ROIN) Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem
Informacji zgodnego z wymaganiami
normy PN-ISO/IEC 27001.
Kluczową część wskazanej normy
stanowi wykaz obowiązkowych zabezpieczeń podzielonych na grupy:
polityka bezpieczeństwa, organizacja bezpieczeństwa informacji,
zarządzanie aktywami, bezpieczeństwo personelu, bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe, zarządzanie
systemami i sieciami, kontrola dostępu do systemu, rozwój i utrzymanie sytemu informacyjnego, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa
informacji, zarządzanie ciągłością działania i zapewnienie zgodności.
Pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej stanęli przed zadaniem przygotowania koncepcji wdrożenia wytycznych
normy, opracowania polityki bezpieczeństwa informacji
normalizacyjnej, przygotowania dokumentacji, oszacowania ryzyka utraty danych, wdrożenia procedur bezpieczeństwa informatycznego oraz wzięcia udziału w audycie zewnętrznym przeprowadzonym przez Polski Komitet
Normalizacyjny.
W dzisiejszych czasach biblioteki gromadzą i udostępniają w ramach licencji ogromne ilości informacji elektronicznej. Informacja normalizacyjna w Regionalnym Ośrodku Informacji Normalizacyjnej, w tym przede wszystkim
Polskie Normy, jest przechowywana i przetwarzana na
różnych nośnikach, zarówno w formie elektronicznej:
bazy danych, pliki, jak i w formie papierowej. Obie formy
są podatne na różne zagrożenia, zarówno ze strony człowieka jak i sił natury. Aby zminimalizować ryzyko utraty
danych należało opracować i wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w zakresie gromadzenia,

udostępniania i przetwarzania tych dokumentów: zarówno pod względem bezpieczeństwa informatycznego jak i
fizycznego, nadać uprawnienia użytkownikom, opracować
procedury i regulaminy stosowane podczas przetwarzania
informacji normalizacyjnej. Działania te dotyczyły nie tylko sprzętu i oprogramowania za pomocą, którego informacja jest przetwarzana, ale także pracowników biblioteki,
którzy te informacje przetwarzają.
W efekcie wdrożenia SZBI w Regionalnym Ośrodku Informacji Normalizacyjnej opracowano następujące dokumenty:
1. Polityka Bezpieczeństwa Informacji Regionalnego
Ośrodka Informacji Normalizacyjnego Uniwersytetu
Zielonogórskiego;
2. Ocena ryzyka;
3. Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Regionalnego Ośrodka Informacji Normalizacyjnej, określająca procedury zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych gromadzonych
w ROIN;
4. Instrukcja Postępowania w Sytuacji Naruszenia Ochrony Danych;
5. Polityka Kontroli Dostępu;
6. Deklaracja stosowania zabezpieczeń w Regionalnym
Ośrodku Informacji Normalizacyjnej;
7. Procedura Audytu Wewnętrznego;
8. Procedura Działań Korygujących i Zapobiegawczych;
9. Procedura Nadzoru nad Zapisami;
10. Procedura Nadzoru nad Dokumentami.
W dniach 4-5 października 2011 r. w Regionalnym Ośrodku Informacji Normalizacyjnej został przeprowadzony Audyt Drugiej Strony. Audytorzy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego pozytywnie ocenili System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wdrożony w ROIN, co dokumentuje
wydane przez PKN Świadectwo Stosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Casting na Twarze
Uniwersytetu Zielonogórskiego
Przez dwa dni (28 i 29 listopada 2011 r.) na obu kampusach
Uniwersytetu Zielonogórskiego, w klubach „Gęba” i „U Ojca”
trwał casting na Twarze UZ. Został zorganizowany przez Biuro
Promocji naszej uczelni już po raz 3. Poszukiwaliśmy osób,
które dobrze wypadają przed oczkiem kamery i obiektywem
aparatu fotograficznego. Osoby, które zostaną wybrane wezmą udział w profesjonalnej sesji fotograficznej. Wykonane
zdjęcia będą wykorzystane w materiałach promocyjnych Uniwersytetu Zielonogórskiego, m.in. na bilbordach, plakatach,
ulotkach, itp. W tym roku na casting zgłosiły się 24 osoby,
z różnych kierunków studiów.
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