
Politechnika Łódzka została nagrodzona za wydarzenie promocyjne zorganizo
wane z okazji 70-lecia powstania uczeni. 

Politechnika laureatem 
konkursu Genius Universitatis 

Do wszystkich kategorii konkursowych zgłoszono 
171 prac z 50 uczelni. Politechnika Łódzka zajęła pierw
sze miejsce w kategorii event wspierający rekrutację. Tę 
najwyższą ocenę otrzymał weekend pod nazwą Roz
kręcamy cal{k)q Łódź, który odbył się w Manufakturze 
w dniach 13-14czerwca 2015 r. Wygrał on w konkurencji 
z 30 innymi zgłoszonymi do konkursu wydarzeniami. 

Przypomnijmy, że dwudniowy piknik był efektem 
wielomiesięcznych przygotowań i dyskusji zespołu or
ganizującego obchody jubileuszu Politechniki Łódzkiej, 
którym kierował prorektor ds. nauki prof. Piotr Paneth. 
Dział Promocji opracował wspólnie z kolami naukowych 
atrakcyjny program pokazów i warsztatów. Wydarzenie 
to zgromadziło wielu łodzian w każdym wieku, którzy 

podziwiali perspektywy jakie uczelnia stwarza do na
ukowego rozwoju młodych ludzi. 

Genius Universitatis zorganizowało już po raz piąty 
wydawnictwo Perspektywy we współpracy z portalem 
Marketing przy Kawie. Pozostałe kategorie konkursowe 
to wspierające rekrutację: reklama prasowa, gadżet pro
mocyjny, fanpage uczelni na Facebooku, film promujący 
uczeln i ę oraz rekrutacyjny serwis internetowy. 

Nagrody i dyplomy wręczono laureatom konkursu 
26 lutego w Pałacu Kultury i Nauki w czasie Salonu 
Edukacyjnego Perspektyw. 

I Kamila Kremer-Kuśnierek 
Dział Promocji 

Dzień Kota w Bibliotece PŁ 
Biblioteka Politechniki Łódzkiej chętnie włącza się w inicjatywy społeczne, które angażują pracowni
ków i czytelników w pomoc różnym instytucjom i fundacjom, działającym w regionie łódzkim. Jedną 
z organizacji, z którą Biblioteka współpracuje od lat, jest Fundacja Kocia Mama. 
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Fundacja Kocia Mama od 2008 
roku działa na rzecz bezdomnych 
i porzuconych kotów, zapewnia 
leczenie i organizuje adopcję zwie
rząt Prowadzi także dzia ła l ność 

oświatową. Na terenie Biblioteki od 
lat Fundacja organizuje kiermasz 
kocich gadżetów, których sprzedaż 
wspiera jej działalność. W tym roku, 
w ramach obchodów Światowego 
Dnia Kota, przeprowadziliśmy zbiór
kę karmy na rzecz podopiecznych 
Fundacji. 

Obchody Światowego 
Dnia Kota 

Dzień Kota obchodzony jest 
w Polsce od 2006 roku i wypada 
rokrocznie 17 lutego. W tym roku 
w obchody zaangażowal iśmy pra-

cewników Biblioteki. Podzielili 
się oni zdjęciami swoich pupi li, 
z których przygotowal iśmy plakat 
prezentowany w lutym na par
terze Biblioteki. Równocześnie 
przeprowadziliśmy zbiórkę karmy, 
którą przekazaliśmy Fundacji Kocia 
Mama. Udało się zebrać kilkanaście 
kilogramów suchej i mokrej karmy. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim 
darczyńcom. 

Zapraszamy do udziału w naszych 
społecznych działaniach, z chęcią 
włączamy się również w inne ak
tywności podejmowane na uczelni. 
Prosimy o kontakt z Oddziałem 
Promocji i Informacji Biblioteki PŁ. 

I Jolanta Szczepaniak 
Oddział Promocji i Informacji 

Biblioteka PŁ 


