Sprawozdanie z działalności koła SBP
przy Bibliotece Politechniki Poznańskiej (PP)
za rok 2011
I.

Działania związane z Tygodniem Bibliotek (TB) 8-15 maja 2011 r.
a) udział w pracach zespołu ds. organizacji TB Oddziału SBP w
Poznaniu (w tym projekt plakatu wzorcowego dla kół Oddziału)
oraz udział pracowników BG w imprezach środowiskowych (Msza
w kościele p. w. św. Marcina, wykłady w Bibliotece
Uniwersyteckiej, Bibliotece Wyższej Szkoły Bankowej, Bibliotece
Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego).
b) Tydzień Bibliotek na PP (w roku 2011 pod hasłem „Biblioteka
zawsze po drodze, nie mijam - wchodzę”), a w nim:
- informacja na stronie www BG: hasło dorocznych
obchodów oraz informacje o terminach imprez
odbywających się w naszej Bibliotece i innych na terenie
Poznania i Wielkopolski,
- plakaty informacyjne rozwieszone na terenie Uczelni,
- promocja akcji bookcrossing: rejestracja na stronie
www.bookcrossing.pl książek z darów i dubletów oraz
umieszczanie ich na ogólnie dostępnym regale w Centrum
Wykładowo-Konferencyjnym,
- 10 maja - Biblioteka Politechniki Poznańskiej,
"Specjalistyczna biblioteka naukowo-techniczna TIB/UB w
Hanowerze w ramach LLP Erasmus" - prezentacja dr Beaty
Korzystki,
- 11 maja - Biblioteka Politechniki Poznańskiej,
"Wpływ komunikacji interpersonalnej na wizerunek
biblioteki i relacje bibliotekarz - użytkownik" - wykład mgr
Emilii Lepkowskiej,
- 16 maja - dzięki uprzejmości koleżeństwa z Biblioteki
Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych nasi bibliotekarze mieli
możliwość zwiedzenia Muzeum Broni Pancernej.

II.

Udział 6 bibliotekarzy PP w spotkaniu integracyjnym z okazji VIII
Patronalnego Święta Wielkopolskich Bibliotekarzy w dniu 17 września w
organizowanym w tym roku przez Wielkopolski Okręg SBP.

III.

Współpraca kilku członków naszego koła przy organizacji Konferencji
„Biblioteka XXI wieku, nowoczesna architektura, funkcjonalne
wyposażenie, pomysłowe aranżacje. Trzy lata po Kielcach – najnowsze
realizacje”

IV.

Aktualizacja strony www dotyczącej działalności koła, stanowiącej
podstronę www BPP

V.

Stan liczebny Koła SBP przy BPP na dzień 30.12.2011 r. wynosi 46
osoby, w tym 40 członków pracowników i 6 członków emerytowanych
pracowników

VI.

Składki członkowskie:
a) wysokość składek od kilku lat pozostaje bez zmian: 2 zł/mies. dla
członka – pracownika, 1 zł/mies. – dla członka emerytowanego
pracownika. Do kasy SBP zostało wpłacone 516 zł., a na naszym
koncie zostało 549,95 zł.

VII.

13 grudzień 2011r. wyjście członków koła SBP oraz pracowników do
Biblioteki Uniwersytetu Medycznego - cel: zwiedzanie nowego gmachu,
podglądanie nowych rozwiązań w funkcjonowaniu nowoczesnej
biblioteki.

