Sprawozdanie z działalności koła SBP
przy Bibliotece Politechniki Poznańskiej (PP)
za rok 2010
I.

II.

Działania związane z Tygodniem Bibliotek (TB) 8-15 maja 2010 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 2010 pod hasłem „Biblioteka –
słowa, dźwięki, obrazy”), 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 i
umieszczanie ich na ogólnie dostępnych regałach, w trzech
miejscach Uczelni (w budynku Rektoratu, w budynku
Centrum Wykładowo-Konferencyjnego,
w
budynku
Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, obok Czytelni),
- 11 maja w Czytelni Ogólnej odbył się panel dyskusyjny z
udziałem prof. zw. dr hab. Czesława Cempla „Jak widzimy
miejsce informacji w twórczości i działalności naukowej”
- 12 maja w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym w ramach
„Wieczoru z Wielkopolską Biblioteką Cyfrową” mgr Jolanta
Mazurek i mgr Krzysztof Ober zaprezentowali zasoby i
możliwości WBC.
Organizacja dwudniowego wyjazdu seminaryjno-integracyjnego
bibliotekarzy BPP do Kołobrzegu. W ramach seminarium:
a) dyrektor Biblioteki PP, mgr Halina Ganińska podzieliła się
refleksjami z konferencji międzynarodowego stowarzyszenia
bibliotek uczelni technicznych IATUL 2010,
b) mgr Krzysztof Ober omówił działalność systemu bibliotecznoinformacyjnego PP,
c) mgr Łukasz Jeszke zapoznał uczestników seminarium z
możliwościami i przyszłością repozytorium instytucjonalnego
Politechniki Poznańskiej

III.

Udział 8 bibliotekarzy PP w spotkaniu integracyjnym z okazji VII
Patronalnego Święta Wielkopolskich Bibliotekarzy w dniu 11 września w
Dziekanowicach, na Lednicy i w Gnieźnie.

IV.

Aktualizacja strony www dotyczącej działalności koła, stanowiącej
podstronę www BG (patrz też strona oddziału: http://oddzial-poznanskisbp.pl/)

V.

Do koła dołączyło 7 nowych członków, zrezygnowała 1 osoba i stan
liczebny Koła SBP przy BG na dzień 31.12.2010 r. wynosi 53 osób, w
tym 43 członków pracowników i 10 członków emerytowanych
pracowników

VI.

Składki członkowskie:
a) wysokość składek pozostaje bez zmian: 2 zł/mies. dla członka –
pracownika, 1 zł/mies – dla członka emerytowanego pracownika
b) wysokość zebranych składek = 1084 zł, z czego 50% tj. 542 zł
wpłacono na konto Zarządu Oddziału SBP w Poznaniu, ul. Prusa 3,
Bank Zachodni WBK S.A. III O/Poznań nr rachunku 44 1090 1359
0000 0000 3501 8419 dnia 05 stycznia 2010 r.

