Sprawozdanie z działalności koła SBP
przy Bibliotece Politechniki Poznańskiej (PP)
za rok 2013
I.

Coroczna kampania związana z Tygodniem Bibliotek (TB) 8-15 maja 2013 r.
 w holu Centrum Wykładowo-Konferencyjnego i przed wejściem do biblioteki
informacja na stronie WWW biblioteki: 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 www.bookcrossing.pl książek
z darów i dubletów oraz umieszczanie ich na ogólnie dostępnych regałach.
Tydzień Bibliotek na PP w roku 2013 pod hasłem „Biblioteka przestrzenią dla
kreatywnych”, a w nim:
08-15 maja - BOOKCROSSING - 1 regał w holu głównym, 2 przed wejściem do biblioteki.
07 maja

- SZAFA DO WYMIANY (impreza wewnętrzna bibliotekarzy Biblioteki PP).

07 maja

- DIETODAJNIA- o dietach prościej niż myślisz. Prowadząca dietetyk:
mgr Małgorzata Zdrojewska. Godz. 13:00, sala 121.

08-15 maja - WYSTAWY W GABLOTACH na terenie biblioteki "Hobby i zainteresowania
bibliotekarzy".
08 maja

- Wystawa zdjęć autorstwa Natalii Cofty i Piotra Raczkowskiego –
Wypożyczalnia Biblioteki (parter).

08 maja

- Rozpoczyna swoją działalność Forum AMA, dostępne pod adresem:
http:// serwisy.library.put.poznan.pl/ama.

06-31 maja - Wspólna akcja bibliotek poznańskich zbiórki książek dla nowo tworzącej
się biblioteki polonijnej w Wielkiej Brytanii, na obszarze Lincolnshire przy
Polskim Centrum Edukacji.
13 maja

II.

- Prezentacja mgr Emilii Lepkowskiej, Iwony Pujanek i Łukasza Jeszke
”Komunikacja w bibliotece akademickiej i jej rola jako narzędzie promocji
zasobów i usług w środowisku naukowym„ - sala seminaryjna Biblioteki,
I piętro (godz. 13:00).

W dniach od 12-13 września 2013 roku grupa 37 bibliotekarzy z Biblioteki Politechniki
Poznańskiej oraz Bibliotek Jednostek Organizacyjnych naszej Uczelni wyjechała na
seminarium integracyjne do Malborka i Gdańska. Wyjazd szkoleniowy miał na celu
zapoznanie się z nowymi technologiami w świadczeniu usług bibliotecznych
w zwiedzanych bibliotekach oraz integrację ze społecznością bibliotekarską. Pierwszym
celem wyjazdu była biblioteka Muzeum Zamkowego oraz Zamek Krzyżacki w Malborku.

Drugi to wyjazd do Gdyni i zwiedzanie nowej, pięknej i przestronnej Biblioteki Akademii
Marynarki Wojennej. Pod koniec dnia krótki przystanek w Sopocie i powrót do Poznania.
III.

14 września 2013 r. odbył się IV Poznański Dzień Organizacji Pozarządowych, w którym
po raz pierwszy wśród innych bibliotek zaprezentowała się Biblioteka Politechniki
Poznańskiej. Przedstawione zostały usługi i działalność biblioteki nie tylko na co dzień, ale
również z okazji różnych wydarzeń (np. Noc Naukowców, Dzień Dziecka, Tydzień
Bibliotek).

IV. 25 listopada 2013 wyjście członków koła SBP oraz pracowników do nowego gmachu
Biblioteki Raczyńskich.
V.

Stan liczebny Koła SBP przy BPP na dzień 31.12.2013 r. wynosi 54 osoby, w tym 43
członków pracowników i 11 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 579 zł.

