SPRAWOZDANIE KOŁA SBP
PRZY BIBLIOTECE GŁÓWNEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
ZA 2005 ROK
Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w dniu 23 maja 2005 r. członkowie naszego Koła
wzięli udział w spotkaniu z bibliotekarzami Biblioteki Głównej Akademii Wychowania
Fizycznego w Poznaniu. Podczas poczęstunku obejrzeli prezentację kolejnych etapów
budowy nowoczesnego, a przede wszystkim samodzielnego obiektu biblioteki, a następnie ją
zwiedzili.
Przedstawiciel naszego Koła uczestniczył w następujących uroczystościach:



w dniu 17 maja br. z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w sali kameralnej Muzeum
Instrumentów Muzycznych;
w dniu 8 listopada br. wręczanie nagród im. Andrzeja Wojtkowskiego w Sali
Czerwonej Pałacu Działyńskich.

W dniu 8 września 2005 r. bibliotekarze Politechniki Poznańskiej, także bibliotekarzeemeryci, uczestniczyli w integracyjnym wyjeździe do Wągrowca; z przewodnikiem zwiedzili:




najstarszy kościół drewniany w Polsce z XIV wieku znajdujący się w Tarnowie
Pałuckim;
grobowiec - piramidę rotmistrza Łakińskiego w lesie łakińskim;
bifurkację wągrowiecką, czyli skrzyżowanie rzek Wełny z Nelbą (pod kątem
prostym).

Spotkanie zakończyło się wspólnym pieczeniem kiełbasek przy ognisku, zabawą i śpiewami.
W 2005 roku kontynuowano współpracę z Zespołem Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu
przy ul. Rybaki, polegającą na przyjmowaniu w Oddziale Informacji Naukowej BGPP grup
uczniów z nauczycielami w celu zapoznania ich z możliwością i techniką korzystania ze
zbiorów biblioteki, z katalogami i źródłami informacji. W tym roku była to jedna grupa z
klasy III w dniu 14 czerwca (20 uczniów).
Opracowano informację SBP - Koło BGPP na stronę internetową Biblioteki Głównej
Politechniki Poznańskiej w opcji O bibliotece z następującym rozwinięciem: Zarząd Koła
SBP; Aktualności; Sprawozdanie z działalności za 2004 rok; Jak się zapisać do SBP; Statut
SBP; Serwis informacyjny SBP; Organizacje bibliotekarskie - dostęp od 20 grudnia br.
Stan na 31.12.200 5 r.: 43 członków, w tym 35 pracowników i 8 emerytów; w ciągu 2005 r.
zapisało się 6 osób, w tym jeden emeryt; dwie osoby wypisały się (jedna zrezygnowała z
pracy w BGPP, druga wypisała się).
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