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 Tegoroczne spotkanie zorganizowane 16 kwietnia w Pedagogicznej Bibliotece 
Wojewódzkiej w Zielonej Górze cieszyło się wyjątkowym powodzeniem, o czym 
świadczy liczba przybyłych gości. W spotkaniu uczestniczyły 52 osoby, głównie 
nauczyciele bibliotekarze szkół lubuskich.Wśród zaproszonych była Grażyna 
Dobroczyńska, kierownik Wydziału Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej 
Górze oraz Maria Wasik, dyrektor WiMBP w Zielonej Górze.Licznie przybyłych gości 
przywitała Marzena Szafińska – Chadała ,dyrektor PBW w Zielonej Górze. 
 Tematem V Spotkania były biblioteki cyfrowe w Polsce, który przybliżył 
zebranym w swoim wystąpieniu  Łukasz Mikołajczuk, pracownik WiMBP w Zielonej 
Górze. Zagadnienie zostało przedstawione w formie prezentacji multimedialnej, w 
sposób bardzo ciekawy i przystępny. Zebrani wysłuchali z zainteresowaniem o 
różnych sposobach digitalizacji oraz rozwoju bibliotek cyfrowych w Polsce. Na 
zakończenie Łukasz Mikołajczuk stwierdził, iż digitalizacja jest procesem dającym 
drugie życie książkom, dotychczas nie udostępnianym, zwłaszcza starodrukom. 
 Po prezentacji głos zabrała Maria Wasik, która podkreśliła zasługi Łukasza 
Mikołajczuka dla tworzenia Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej. 
 Kolejnym prelegentem była Renata Zubowicz, nauczyciel bibliotekarz 
Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego PBW. Prezentacja multimedialna na temat 
„Promocja usług PBW” dotyczyła oferty edukacyjnej dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. Zagadnienie, przedstawione w sposób zwięzly i 
komunikatywny, spotkało się z dużym zainteresowaniem zebranych. 
 Małgorzata Lubieniecka – Siadaczka,pracownik Wydziału Udostępniania 
PBW, zaznajomiła zebranych z zawartością i celowością pakietu edukacyjno – 
informacyjnego, który otrzymali wszyscy uczestnicy. Odczytała również komunikat o 
Dniu Bibliotekarza organizowanym przez zielonogórski Oddział SBP, tym razem w 
Przylepie. Prelegentka zachęciła do refleksji i pogłębienia własnej wiedzy o 
bibliotekach cyfrowych poprzez lekturę czasopism bibliotekarskich. Następnie została 
przeprowadzona ankieta ewaluacyjna. 
 Zwieńczeniem spotkania była propozycja zwiedzenia wystawy w Wypożyczalni 
PBW zorganizowanej przez Mirosławę Sobecką – nauczyciela bibliotekarza z 
Zespołu Szkół Technicznych. Ekspozycja prezentowała osiągnięcia tej szkoły. 
 Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, a pozytywne opinie, jakie usłyszały 
organizatorki spotkania od zebranych są dowodem na to, że organizowanie tego typu 
doskonalenia zawodowego jest potrzebne integracji środowiska bibliotekarskiego. 
 


