Sprawozdanie z działalności koła SBP
przy Bibliotece Politechniki Poznańskiej (PP)
za rok 2012

I.

Kampania związana z Tygodniem Bibliotek (TB) 8-15 maja 2012 r.
 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 (ogólnopolski i nasze wewnętrzne) rozwieszone
na terenie Uczelni,
 promocja akcji bookcrossing: rejestracja na stronie
http://www.bookcrossing.pl/ książek z darów i dubletów
oraz umieszczanie ich na ogólnie dostępnym regale w holu Centrum
Wykładowo-Konferencyjnym,
 wspólna akcja bibliotek Oddziału Poznańskiego SBP pod hasłem każda
książka na wagę złota jest to społeczna zbiórka książek dla bibliotek
szkolnych (podstawowych i gimnazjalnych), skierowana do społeczności
akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego, Politechniki Poznańskiej
i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
Tydzień Bibliotek na PP w roku 2012
pod hasłem „Biblioteka ciągle w grze”
a w nim:
08-15 MAJA - BOOKCROSSING - regał w holu przed wejściem
do biblioteki,
08-15 MAJA - Wystawa zdjęć Piotra Raczkowskiego i Natalii Cofty
(pracowników Oddziału Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych)
- na telebimach w holu Centrum Wykładowego i w Bibliotece PP,
08-15 MAJA- WYSTAWA RYSUNKU I GRAFIKI studenta Wyższej
Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa B. Choryana - hol
wypożyczalni,
08-31 MAJA - WYSTAWY W GABLOTACH na terenie biblioteki
"Hobby i zainteresowania bibliotekarzy ",

08 MAJA - SZAFA DO WYMIANY (impreza wewnętrzna bibliotekarzy
Biblioteki PP),
09 MAJA- Prezentacja dr inż. Beaty Korzystki „Otwarte zasoby wiedzy
kluczem do przejrzystości w nauce” - sala seminaryjna Biblioteki (I p.
s. nr 116),
10 MAJA - WARSZTATY FLORYSTYCZNE (impreza wewnętrzna
bibliotekarzy Biblioteki PP),
11 MAJA- Prezentacja mgr Karoliny Popławskiej z wyjazdu "Biblioteka
Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu” - sala seminaryjna Biblioteki (I p.
s. nr 116).
II. Udział bibliotekarzy Politechniki Poznańskiej 7 maja, w godz. 10.00-16.00,
w akcji promocyjnej przed Gmachem Głównym Uniwersytetu
Ekonomicznego pod hasłem każda książka na wagę złota jest społeczna
zbiórka książek dla bibliotek szkolnych (podstawowych i gimnazjalnych),
skierowana do społeczności akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego,
Politechniki Poznańskiej i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Akcję
wspomagały również Biblioteka Raczyńskich, Biblioteka Uniwersytetu
Przyrodniczego i Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Utworzone zostało stoisko, przy którym dyżurujący bibliotekarze
(w koszulkach z logo SBP) informowali o szczegółach działań oraz
odbierali przekazywane książki. Cała akcja trwała od 07-31 maja na terenie
każdej z wymienionych instytucji.
III. 8 września członkowie naszego Koła wzięli udział w spotkaniu
integracyjnym z okazji IX Patronalnego Święta Wielkopolskich
Bibliotekarzy. Zjazd społeczności bibliotekarskiej w tym roku odbył się
w Gołańczy, a uczestnicy zwiedzili zabytki Smogulca i Osieku n/ Notecią.
Organizatorem tegorocznych obchodów był Zarząd Oddziału SBP W Pile.
IV. W dniach od 13-15 września 2012 roku grupa 43 bibliotekarzy z biblioteki
Politechniki Poznańskiej oraz bibliotek Jednostek Organizacyjnych naszej
uczelni wyjechała na seminarium- integracyjne do Kudowy Zdroju.
Wyjazd szkoleniowy miał na celu zapoznania się z nowymi technologiami
w świadczeniu usług bibliotecznych w zwiedzanych bibliotekach oraz
integracją ze społecznością bibliotekarską. Pierwszym etapem wyjazdu
była biblioteka Dolnośląskiego Centrum Informacji Naukowej i
Ekonomicznej we Wrocławiu. Drugi etap to wyjazd wczesnym rankiem
do Pragi i zwiedzanie Narodowej Biblioteki Technicznej.
Następnie udaliśmy się na Hradczany, gdzie mogliśmy podziwiać siedzibę
władców Czech, potem Katedrę św. Wita, Złotą Uliczkę, Most Karola,

Plac Wacława. Ostatni etap wycieczki to droga powrotna do domu
z przystankiem w Bardo gdzie znajduje się klasztor pocysterski, który
obecnie zajmuje opactwo ojców redemptorystów i tam odwiedziliśmy
Bazylikę Mniejszą Najświętszej Marii Panny z przepięknym ołtarzem
głównym i obrazem Nawiedzenia NMP-dzieło Michaela Willmanna.
IV Stan liczebny Koła SBP przy BPP na dzień 06.11.2011 r. wynosi 51 osoby,
w tym 42 członków pracowników i 9 członków emerytowanych
pracowników
Składki członkowskie:
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 558 zł., a na naszym koncie zostało 558 zł.
V

W dniu 15 listopada 2012 roku nasza Koleżanka - mgr URSZULA
BŁASZCZAK, starszy kustosz dyplomowany, otrzymała najważniejsze
wyróżnienie dla bibliotekarzy, Nagrodę im. Andrzeja Wojtkowskiego.
Nagroda im. Andrzeja Wojtkowskiego, ufundowana przez Marszałka
Województwa Wielkopolskiego, przyznawana jest corocznie zasłużonym
wielkopolskim bibliotekarzom za całokształt dokonań w pracy zawodowej
oraz dorobek naukowy w dziedzinie bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa.
Pani Urszula Błaszczak od lat kieruje Oddziałem Informacji Naukowej.
Prowadzi działalność dydaktyczną. Stworzyła między innymi autorski
program dla studentów I roku „Techniki korzystania z wydawnictw
informacyjnych”. Od 1985 r. do 2008 roku pełniła funkcję przewodniczącej
Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Głównej
Politechniki Poznańskiej, m. in. organizując wyjazdy seminaryjnointegracyjne dla bibliotekarzy PP (razem 23 wyjazdy) i spotkania
bibliotekarzy Uczelni. Współtworzyła programy Tygodnia Bibliotek oraz
opracowywała strony SBP Koło BGPP na www Biblioteki Głównej PP.
Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się w Sali Czerwonej Pałacu
Działyńskich w Poznaniu.

