
Spotkanie bibliotek PolBit – oddziały informacji naukowej 20-21 kwietnia 2009 
 

Przewidywany harmonogram: 
 

Poniedziałek 20 kwietnia 
 

14.00 
I. Powitanie uczestników (kawa, herbata) 

 
14.30 – 14.45 

II. Ogólna prezentacja działalności OIN BGPW/Anna Tonakiewicz: 
 Działalność dokumentacyjna (BIBLIO – nowe założenia). 
 Działalność informacyjna i promocyjna (Strona internetowa BG PW, Komisje 

Senackie, Biuro ds. Studiów, Samorząd Studencki, Rada Doktorantów. 
 Działalność dydaktyczna (ogólna charakterystyka). 

 
14.45-16.30 

III. Prezentacja i omówienie szczegółowej oferty szkoleniowej, skierowanej do różnych grup 
użytkowników PW/Anna Tonakiewicz 

 Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku. 
 Szkolenia dziedzinowe dla dyplomantów. 
 Szkolenia dziedzinowe dla doktorantów. 
 Szkolenia dla kadry PW. 
 Szkolenia dla bibliotekarzy. 
 Szkolenia na zamówienie np. Knovel, Refworks, Scopus, dla studentów Studiów 

Podyplomowych UW, inne. 
 Praktyki zawodowe dla bibliotekarzy i studentów bibliotekoznawstwa. 
 Podstawy informacji naukowej – biblioteczne zasoby informacyjne jako przedmiot 

wprowadzony do programu studiów (blok HES, Studium Pedagogiczne dla 
doktorantów). 

 
 Przykłady oferty szkoleniowej innych uczelni. 
 Prezentacja materiałów szkoleniowych. 

 
16.30-16.45 

IV. Omówienie oferty szkoleniowej dla chemików/M. Sadowska-Hinc 
 Szkolenia podstawowe. 
 Szkolenia dziedzinowe dla dyplomantów i doktorantów. 
 Prezentacja materiałów informacyjnych. 

 
18.00 Kolacja 

 
Wspólna kolacja (sponsor) w stylowej restauracji Tawerna Tabaka przy ul. Szkolnej 
(boczna od ul. Świętokrzyskiej). 
http://www.tawernatabaka.pl/ 
 
Dla zainteresowanych osób spektakl w teatrze: 

 Bajka, ul. Marszałkowska – Kabaret Facetów z klasą, godz. 20:30 bilety 75 PLN 
http://www.teatrbajka.pl/bilety/ 

 

http://www.tawernatabaka.pl/
http://www.teatrbajka.pl/bilety/


 
Wtorek 21 kwietnia 

 
9.00- 9.20 
Wystąpienie sponsora – ABE Marketing 
 
9.20-10.30 

V. Grupy studentów Erasmus i Erasmus Mundus/Grażyna Komorowska 
 Szkolenia podstawowe w języku angielskim. 
 Szkolenia dziedzinowe w języku angielskim. 

 
 Przykłady materiałów informacyjnych innych uczelni. 
 Dyskusja. 

 
10.30-11.30 

VI.  Elektroniczne źródła informacji /Iwona Socik 
 Tabela E-bazy. 
 Lista tytułów źródeł elektronicznych. 
 System HAN a statystyki wykorzystania baz danych. 
 Wpływ szkoleń na wykorzystanie zasobów elektronicznych. 

 
 Przykłady materiałów informacyjnych różnych uczelni. 
 Dyskusja. 

 
11.30-12.30 

VII.  Wypracowanie planu/ założeń zadań 
 Ubiegania się o realizację wspólnego projektu, dotyczącego podstawowego i 

dziedzinowego szkolenia online w języku polskim i angielskim ze środków unijnych. 
 Bieżącej wymiany informacji o przygotowanych materiałach informacyjnych i 

dydaktycznych. 
 Wspólnych szkoleniach pracowników bibliotek. 
 Możliwości uzyskania stypendiów zagranicznych dla bibliotekarzy oraz 

indywidualnych praktyk zawodowych w ramach programu Erasmus 2007-2013/ 
Barbara Główka/ Biblioteka SGH, OIN/uczestniczka szkoleń w Londynie i Cardiff. 

 
12.30-13.30  

VIII. Podsumowanie 
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