Biblioteka nie tylko dla studentów
Ten właśnie temat, między innymi, został poruszony na I Ogólnopolskim Zjeździe Bibliotekarzy
Szkolnych. Prezentacja przygotowana przez niżej podpisanych zwraca/a uwagę na to, że biblioteka
uczelni jest miejscem otwartym dla
młodzieży szkolnej. Wystąpienie
pokazało, że Biblioteka Politechniki
Łódzkiej to miejsce przyjazne dla
użytkownika, gdzie wiele można się
dowiedzieć, ciekawie spędzić czas,
uzyskać fachową pomoc i poznać
interesujących ludzi. Bibliotekarze
z PŁ przygotowują szereg wydarzeń

mających zachęcać

do czytania,
poszerzania wiedzy, poznawania
literatury i szeroko rozumianej kultury. Do takich działań należy np.
Przedsionek literacki. Biblioteka PŁ
bierze aktywny udział w Festiwalu
Nauki, Techniki i Sztuki, a Ośrodek
Informacji Patentowej Biblioteki
PŁ organizuje zajęcia poświęcone
tematyce ochrony własności intelektualnej przeznaczone także
dla uczniów. Lekcje biblioteczne
połączone ze zwiedzaniem biblioteki uczą jak korzystać z katalogów,
specjalistycznych baz danych i zaso-

bów głębokiego Internetu. Dobrze
jest, jeśli uczniowie mają szansę
zobaczyć naszą bibl i otekę. Może

sprawi to, że w przyszłości pojawią
się u nas już jako studenci chętnie
korzystający z naszych zasobów.
Zjazd zorganizowany przez
Ośrodek Usług Pedagogicznych
i Socjalnych ZNP, filia w Łodzi posłuży/ wymianie poglądów oraz
pokazaniu dobrych praktyk w pracy
bibliotekarzy.
• Justyna Sendecka
• Maciej Sierpowski
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Przedsionek Literacki zaprasza
gośćmi

byli już pisarze, poeci, podróżnicy. Było wesoło
i lirycznie, refleksyjnie i satyrycznie, a spotkaniom
towarzyszy/a muzyka, od poważnej po afrykańskie
brzmienia.
Ostatni rok akademicki zakończy/ się spotkaniem
z Marianem Wojciechem Szymańskim, absolwentem
PŁ, który wolny czas na emeryturze poświęcił na
opracowanie żartobliwej historii naszej uczelni. Zebrał
ponad 450 anegdot, które opublikował w książkach: Fa-

o
Gościem

przedsionka był
Marian Wojciech
Szymański
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Kolejny sezon „Przedsionka literackiego" za
nami. Od pierwszego spotkania w maju 2014
roku minęły już ponad dwa lata. Początkowo
skromne przedsięwzięcie Macieja Sierpowskiego i Włodzimierza Galickiego na dobre
wpisało się w krajobraz biblioteki i uczelni.
Przedsionek zyskał już niemałe grono fanów, którzy
z niecie rpliwością oczekują kolejnych spotkań. Nie
brakuje również autorów, którzy właśnie w Przedsionku chcieliby pochwalić się swoimi utworami. Naszymi
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bryka inżynierów onegdaj, czyli pierwsze lata Politechniki
łódzkiej w anegdotach i wspomnieniach absolwentów
oraz Anegdoty i wspomnienia absolwentów Wydziału
Mechanicznego Politechniki łódzkiej.
Nowy sezon rozpoczęliśmy Zaduszkami Poetyckimi.
Tym razem było to spotkanie ztwórczością Jana Izydora
Sztaudyngera, pełne wierszy w wykonaniu łódzkiego
aktora Dymitra Hołówki i Włodzimierza Galickiego, przy
akompaniamencie Artura Modrzejewskiego. Gościem
honorowym był Pan Jacek Sztaudynger - syn mistrza
Jana - profesor zwyczajny Katedry Ekonometrii na
Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.
Zapraszamy na kolejne spotkania. Szczegółowe
informacje na stronie www.bg.p.lodz.pl w zakładce
Przedsionek Literacki.
• Włodzimierz Galicki
• Maciej Sierpowski
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