Sprawozdanie Koła SBP
przy Bibliotece Głównej Politechniki Poznańskiej
za 2004 rok
Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek członkowie naszego Koła w dniach 9-11 września
2004 r. uczestniczyli w wyjeździe szkoleniowo-seminaryjnym do Biblioteki Głównej
Politechniki Gdańskiej. Celem wyjazdu był udział we wspólnym seminarium bibliotekarzy
obydwu uczelni nt. digitalizacji naukowych zasobów technicznych oraz prezentacja referatu
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa - projekt: współpraca bibliotek regionu w zakresie
tworzenia i zarządzania zasobami cyfrowymi. Bibliotekarze uczestniczyli także w
specjalistycznych warsztatach związanych z merytoryczną pracą oddziałów biblioteki,
zwiedzili Bibliotekę Główną oraz bibliotekę w nowo wybudowanym gmachu Wydziału
Zarządzania i Ekonomii. W Gdańsku zwiedzili z przewodnikiem Główne Miasto, Katedrę
Mariacką i Długi Targ, a w Sopocie pospacerowali po molo. W drodze powrotnej w Muzeum
Diecezjalnym w Pelplinie przyjrzeli się z bliska "najdroższej książce świata" - Biblii
Gutenberga, a także zwiedzili katedrę pelplińską i odbudowany Zamek Pokrzyżacki w
Gniewie.
W grudniowym numerze (2004, nr 10, s. 29-31) Głosu Politechniki ukazał się artykuł:
Błaszczak U., Ganińska H.: Bibliotekarze Politechniki Poznańskiej w Gdańsku i Pelplinie.
Przedstawiciel naszego Koła w dniu 11 maja 2004 r. uczestniczył w wojewódzkich
uroczystościach z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w sali Kolegium Rungego Akademii
Rolniczej.
W dniu 18 czerwca 2004 r. w Sali Posiedzeń Senatu zorganizowano uroczyste seminarium z
okazji jubileuszu 90. urodzin mgr Anny Szeptyckiej, pierwszego kierownika Biblioteki
Politechniki Poznańskiej, z udziałem zaproszonych gości: jubilatki, władz uczelni, PFBN, ZO
SBP, emerytów Biblioteki Głównej, bibliotekarzy BG i jednostek organizacyjnych PP.
W 2004 r. kontynuowano współpracę z Zespołem Szkół Budowlanych nr 1 w Poznaniu przy
ul. Rybaki polegającą na przyjmowaniu w Oddziale Informacji Naukowej BG grup uczniów z
nauczycielami w celu zapoznania ich z możliwością i techniką korzystania ze zbiorów
biblioteki, z katalogami i źródłami informacji. W tym roku były to 3 grupy uczniów V klas w
dniach 29 i 30 września oraz 3 listopada (razem 28 uczniów).
Stan członków Koła na 31.12.2004 r.: 39 osób (32 pracowników, 7 emerytów); w ciągu roku
jedna osoba się zapisała i również jedna wypisała.
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