SPRAWOZDANIE KOŁA SBP
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
ZA ROK 2007

I. Działania związane z Tygodniem Bibliotek 7-13 maja 2007
1. udział w pracach zespołu ds. organizacji poznańskiego Tygodnia Bibliotek
(inicjatywa promocji Tygodnia poprzez przejazd zabytkowym tramwajem z plakatami
bibliotek poznańskich i banerem po centrum Poznania)
2. Tydzień Bibliotek 7-13 maja 2007 w Politechnice Poznańskiej:
o

informacja na stronie www w Aktualnościach - pasek z tegorocznym hasłem
oraz informacja o Tygodniu... w naszej bibliotece i bibliotekach poznańskich

o

plakaty o Tygodniu Bibliotek rozwieszone na terenie uczelni

o

promocja akcji bookcrossing w PP: rejestracja książek z darów i dubletów na
www bookcrosingu; dwa stanowiska (budynek Rektoratu, Centrum
Wykładowe): regały z książkami, statywy z materiałami informacyjnymi

o

wykłady z prezentacjami w Czytelni Informacji Naukowej BGPP dla
pracowników BG oraz wszystkich zainteresowanych: "Portal Biblioteki
Głównej Politechniki Poznańskiej: integracja zasobów i usług"
(J. Pomianowicz) oraz "TOL - TECHNIKA ONLINE - informator o zasobach
internetowych dla nauk technicznych: ELEKTROTECHNIKA: projekt"
(J. Tomaszczak)

o

udział bibliotekarzy BGPP we wspólnym spotkaniu w Bibliotece
Uniwersyteckiej

3. publikacja: Furgał M.: Tydzień bibliotek w Poznaniu 7-13 maja 2007: Biblioteka
mojego wieku. Głos Politechniki, 5, 2007, 24
II. Organizacja spotkań integracyjnych bibliotekarzy PP:
1. w dniu 18 maja 2007 w Skansenie Filmowym Soplicowo w Cichowie, gdzie
zgromadzony został zespół drewnianych dekoracji do filmu Andrzeja Wajdy Pan
Tadeusz. W drodze do Cichowa zwiedziliśmy klasztor benedyktynów w Lubiniu, a na
miejscu w Cichowie dwór Bukowieckich, dawną letnią rezydencję opatów lubińskich.
Po spacerze nad jeziorem było spotkanie przy kawie, pieczenie kiełbasek, wspólne
ognisko i śpiewy przy akompaniamencie muzycznym. Publikacja: Błaszczak U.:
Spotkanie bibliotekarzy PP w skansenie w Cichowie. Głos Politechniki, 6, 2007, 29
2. członków Koła SBP przy BGPP w dniu 11 grudnia 2007 w Czytelni Informacji
Naukowej z okazji 90. lecia SBP. Udział wzięły 34 osoby, w tym 8 bibliotekarzyemerytów. Dyrektor BG przedstawiła kierunki pracy ZG i propozycje działań na
kolejny rok. Przewodnicząca Koła omówiła krótko historię Stowarzyszenia, udział
członków w pracy na rzecz środowiska bibliotekarskiego i kierunki pracy w
minionych latach. Przy świecach, świątecznych dekoracjach, poczęstunku,
wspomnieniach i zdjęciach ze wspólnych wyjazdów spotkanie okolicznościowe miało
uroczysty charakter.

III. Odznaczenia dla bibliotekarzy PP
Dnia 25 października 2007 podczas uroczystości z okazji 90. lecia SBP w Aula Nova
Akademii Muzycznej nasza koleżanka, Małgorzata Furgał, została odznaczona Medalem
W DOWÓD UZNANIA za zaangażowanie w pracy dla poznańskiego środowiska
bibliotekarskiego.
IV. Udział w spotkaniu integracyjnym bibliotekarzy wielkopolskich z okazji święta patrona
św. Wawrzyńca w dniu 15 września 2007 w Gołuchowie.
V. Aktualizacja informacji dotyczących pracy Koła SBP w 2007 roku na stronie www BGPP
w opcji O bibliotece > SBP - Koło Biblioteki Głównej PP > Aktualności.
VI. Stan na 31.12.2007: 48 członków, w tym 37 pracowników i 11 emerytów; w ciągu 2007 r.
zapisały się 3 osoby, jedna osoba zmarła.

