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Spotkania są adresowane do 
pracowników, doktorantów i stu-
dentów Politechniki Łódzkiej  
i odbywają się w kolejne wtorki  
i czwartki, w comiesięcznym, po-
wtarzalnym rytmie. Zróżnicowano 
je tematycznie i przygotowano 
indywidualnie, uwzględniając po-
trzeby Czytelników z określonych 
Wydziałów. 

W kolejne wtorki zapraszamy 
zainteresowanych chemią i bio-
technologią (pierwsze spotkanie 
2 listopada 2010 r.), mechaniką 
i budownictwem, elektrotechniką, 
matematyką, fizyką i informatyką, 
a pod koniec miesiąca na szkole-
nie „Jak korzystać z drukowanych  
i elektronicznych zbiorów Biblioteki 
PŁ”. 

Czwartkowy cykl przewiduje 
wykłady dla osób zainteresowa-
nych włókiennictwem (pierwsze 
spotkanie 4 listopada 2010 r.), 
a także organizacją i zarządzaniem. 
W trzeci czwartek miesiąca zapra-
szamy na prezentację Biblioteki Cy-
frowej PŁ. Tematem ostatniego wy-
kładu, a zarazem nowością II edycji, 
jest szkolenie z bazy bibliograficz-
no-abstraktowej Web of Science. 
Baza ta oferuje, poza dostępem 
do streszczeń ogólnoświatowej li-
teratury, możliwość wyszukiwania 
cytowań artykułów konkretnego 
autora, a także sprawdzenie warto-
ści wskaźnika Impact Factor czaso-
pisma w Journal Citation Reports 
(w latach 2008-2009).

II edycja spotkań rozpocznie się 
w listopadzie 2010 r. i potrwa do 
lutego 2011 r. Miejscem wykładów 
pozostaje jak dotychczas sala 301 
w gmachu Biblioteki Głównej PŁ. 
Początek spotkań przewidziano na 
godz. 13:15. Szczegółowy program 
i terminy dostępne są na stronie  
Biblioteki: http://bg.p.lodz.pl

Poza cyklem „Wtorki i czwartki  
w Bibliotece PŁ” zapraszamy także 
na szkolenia i prezentacje, których 
tematyka i termin dostosowane 
będą do indywidualnych sugestii 
Czytelników z poszczególnych wy-
działów, instytutów lub katedr PŁ. 
Mogą one dotyczyć np. wybrane-
go serwisu czasopism czy książek, 
Listy AtoZ, tworzenia bibliografii 
załącznikowej z wykorzystaniem 
narzędzia RefWorks, Bibliografii Pra-
cowników PŁ – BIBLIO lub innego 
szczególnie interesującego zagad-
nienia.

Dodatkowo, formą promocji 
elektronicznego warsztatu nauko-
wego będą spotkania w jednost-
kach organizacyjnych PŁ realizo-
wane na ich życzenie w dowolnie 
zaproponowanym terminie.

Działalność Biblioteki PŁ zgod-
na jest z myślą zawartą w słowach 
prof. J. Szczepańskiego: Bez nowo-
czesnych bibliotek naukowych nie 
ma nowoczesnej nauki, / Bez nowo-
czesnej nauki nie ma nowoczesnego 
społeczeństwa.

n Filip Podgórski, 
Iwona Sójkowska

Biblioteka Politechniki Łódzkiej rozpoczyna II edycję spot- 
kań „Wtorki i czwartki w Bibliotece PŁ”. Ich celem jest 
zapoznanie Czytelników ze światowymi elektroniczny-
mi źródłami informacji dostępnymi za pośrednictwem 
Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Biblioteką Cyfrową PŁ 
– eBiPoL, a także z innymi praktycznymi zagadnieniami, 
które mogą być przydatne w procesie dydaktycznym  
i pracy naukowej.

Wtorki i czwartki 
w Bibliotece PŁ

profesorów, koleżanki i kolegów 
uczczono chwilą ciszy.

Odczytano listy z pozdrowienia-
mi od tych, którzy nie mogli przy-
jechać.

Prof. Janusz Szosland, w przygo-
towanym specjalnie na tę uroczy-
stość wystąpieniu, mówił o randze 
przemysłu włókienniczego, a także 
jego znaczeniu dla rozwoju Polski 
na przestrzeni XIX i XX w. Przedsta-
wił także jego stan obecny i per-
spektywy na przyszłość.

Spotkanie stało się okazją do 
podziękowań i odznaczeń. Przy-
jemną niespodzianką była dla 
mnie plakietka z piękną dedyka-
cją: „Naszemu Drogiemu Staroście  
w imię dożywotniej więzi – Koleżan-
ki i Koledzy z rocznika 1954-1959”, 
którą mi wręczono za wielolet-
ni wkład w organizację zjazdów  
i spotkań. Prezes SWP prof. Witold 
Łuczyński wręczył sześciu uczestni-
kom Złote Odznaki SWP. Otrzymali 
je: Stanisława Gryglewska, Janusz 
Illukowicz, Henryk Kuśmierek, Ma-
ria Moszczyńska, Stanisław Pietras 
i Janusz Pufal.

Wszystkim, którzy spełniali wa-
runki regulaminowe wręczono 
„Złote Dyplomy Politechniki Łódz-
kiej”. Był to miły akcent kończący 
oficjalną część spotkania w audy-
torium W-33.

Było też wspólne zdjęcie przed 
gmachem Włókiennictwa i krót-
ka wizyta w audytorium 10 – dziś  
im. prof. Andrzeja Sołtana – gdzie 
spotkaliśmy się 1 września 1954 
roku rozpoczynając studia. Tam 
wszyscy zdecydowali, aby logo 
naszego zjazdu z listą uczestników 
i czapką starosty przekazać do Mu-
zeum Politechniki Łódzkiej.

Nie mogło oczywiście zabrak-
nąć spotkania kameralnego, które 
odbyło się w Klubie Nauczyciela 
przy ul. Piotrkowskiej. Po mile spę-
dzonym dniu żegnaliśmy się życze-
niami „do następnego spotkania”. 
Szkoda, że taki jubileusz obchodzi 
się tylko raz.

n Janusz Pufal


