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2012 roku Biblioteka
Główna gościła
w swoich progach

bibliotekarza z Central Library of
Corvinus University of Budapest oraz
wysłała dwóch pracowników do bibliotek
na Litwie i w Finlandii w ramach szkolenia
ERASMUS.
W październiku 2012 r. pani Judit Lukácsné
Varga z Budapesztu miała możliwość zapoznać
się z charakterem pracy działów, strukturą organizacyjną oraz projektami prowadzonymi przez
pracowników BG UEK. Była to niepowtarzalna
okazja do spojrzenia na naszą Bibliotekę przez
okulary specjalisty z branży innej narodowości.
Informacja zwrotna od naszego gościa okazała
się być bardzo pokrzepiająca i motywująca. Judit Varga podkreśliła, że urzekły ją: wyjątkowa
gościnność, dobra organizacja programu szkolenia, otwartość i zaangażowanie gospodarzy, znajomość języka angielskiego w tak licznej grupie
pracowników. Nasz gość zwrócił uwagę na dopracowane projekty tworzone w Bibliotece, bazy własne: BazEkon z modułem cytowań, Dorobek oraz
ogólnie panującą dyscyplinę pracy.
Tygodniowy pobyt bibliotekarza z Węgier był
poprzedzony dwoma wyjazdami naszych pracowników do biblioteki Uniwersytetu Technicznego
w Wilnie (marzec) oraz Tritonia Library w miejscowości Vaasa na zachodnim wybrzeżu Finlandii
(maj/czerwiec).
Szkolenie ERASMUS w Bibliotece Głównej Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego
im. Giedymina przebiegło w wyjątkowo przyjaznej atmosferze, także ze względu na znajomość
języka polskiego wśród wybranych litewskich
bibliotekarzy. W programie szkolenia zawarto
kompleksowe zwiedzanie biblioteki ulokowanej
w centrum miasteczka studenckiego, gdzie czytel-
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nicy mają do dyspozycji dwie czytelnie, Oddział
Informacji Naukowej, Pokój Cichej Pracy oraz całodobowy tzw. Pokój Internetowy. Pomieszczenie,
urządzone z dużą dozą zaufania do studenta (bez
nadzoru bibliotekarza, jedynie kamera), wyposażone zostało w stanowiska komputerowe, kanapy,
telewizor, automat do kawy, stoliki do pracy zespołowej oraz półkę z prenumerowanymi czasopismami popularno-naukowymi. Pokój posiada
niezależne od biblioteki wejście/wyjście, węzeł
sanitarny i samoobsługową mini-szatnię. Służy
także do spędzania wolnego czasu, studenci doceniają ciszę i spokój 24/dobę – „towar deﬁcytowy”
w akademikach.
Szczególne zainteresowanie wzbudził nowatorski program BUS (Biblioteka-UniwersytetStudent) – baza, w której każdy student może
znaleźć informację na temat literatury obowiązującej na jego kierunku i roku studiów. Oprócz samych tytułów baza zawiera także wykaz bibliotek,
w których daną pozycję można znaleźć. Program
daje możliwość zamówień publikacji dostępnych
w Bibliotece Głównej od razu z poziomu bazy.
Biblioteka, oprócz misji dydaktycznej, angażuje się także w działalność kulturalną. Organizuje regularnie co miesiąc wystawy tematyczne,
którym towarzyszą kameralne wernisaże z cateringiem i muzyką na żywo (Biblioteka posiada
pianino). Wystawy w Bibliotece w ciągu kilku lat
zyskały w Wilnie taką popularność, że swoje prace
chcą tu prezentować znani litewscy artyści.
Szkolenie Erasmus w ﬁńskiej Tritonia Library
także polegało na zwiedzaniu biblioteki oraz indywidualnych spotkaniach i rozmowach z bibliotekarzami z Vaasa. Tritonia Library stanowi przykład

jednostki międzywydziałowej oraz międzyuczelnianej, gdyż obsługuje 5 szkół wyższych: 3 uniwersytety oraz 2 uczelnie techniczne. Bogata oferta
baz danych oraz zbiorów tradycyjnych wydaje się
być zbliżona do naszej macierzystej Biblioteki pod
względem ilości i jakości.
Warto podkreślić, że Biblioteka ﬁńska wyróżnia się ciekawą, funkcjonalną bryłą architektoniczną i strukturą przestrzenną. W bibliotece
znajdują się tzw. sale do pracy grupowej z zapleczem komputerowym na wynajem dla studentów
(10 pokoi). Istnieje system bezpłatnej rezerwacji
elektronicznej na czas maksymalnie 2 godzin.
Dodatkowo, biblioteka dysponuje 3 salami dydaktycznymi, wyposażonymi w sprzęt komputerowy
oraz ekrany do telekonferencji.
W ramach poszerzenia oferty usług, Tritonia Library wprowadziła innowacyjną jednostkę:
Edu-lab, czyli laboratorium specjalistów odpowiedzialnych za przygotowanie kursów tradycyjnych i zdalnych, na platformie moodle dla wszystkich kategorii użytkowników. W Edu-lab owocnie
współpracują specjaliści informacji naukowej, pedagodzy oraz informatycy. Naukowcy zyskują dodatkowe umiejętności w posługiwaniu się nowymi mediami, a studenci zdobywają kolejne stopnie
wtajemniczenia w sposobach wyszukiwania informacji. Semestralne kursy oferowane przez Edulab mają przypisane punkty ECTS.
Konferencje, staże zawodowe oraz szkolenia
w ramach programu ERASMUS pozwalają na
podglądanie dobrych rozwiązań i zarazem podnoszenie jakości świadczonych usług. Stopień dyfuzji innowacji w międzynarodowym środowisku
bibliotek naukowych rzutuje na przyszłość tych
instytucji: ich rangę i dalszy kierunek rozwoju.
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