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KALEJDOSKOP

Tradycyjny Rajd Politechniki Krakowskiej 
w tym roku swoją bazę ulokował w położo-
nej u podnóża Babiej Góry Zawoi, a ściślej 
w ośrodku o nazwie „Diablak”. Uczestni-
kom zaproponowano sześć tras górskich. 
Na najbardziej ambitnych czekała trasa 
trzydniowa, pozostali rajdowicze mogli 
wybierać między trzema trasami dwudnio-
wymi i dwoma jednodniowymi. W trakcie 
imprezy nie brakowało różnych atrakcji — 
gier, zabaw, konkursów (np. na najlepsze 
przebranie i na najbardziej niepotrzebną 
rzecz). Nocami bawiono się w namiocie na 
dyskotece. Rajd rozpoczęty 29 kwietnia za-
kończył się 3 maja. Nadano mu przydomek 
„Elektryczny”, tym samym dochowując 
tradycji, zgodnie z którą nazwa każdego 
kolejnego rajdu musi się rozpoczynać się 
na literę „e”. 
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55. „Elektryczny” Rajd PK

Spotkanie pod Babią Górą
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Co roku w maju Biblioteka PK przygotowu-
je wiele atrakcji dla pracowników i studen-
tów uczelni, by uczcić swoje święto. Zresztą 
nie tylko swoje, bo w akcji Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich — Ogólnopolskim 
Tygodniu Bibliotek — udział biorą prawie 
wszystkie polskie instytucje, które zajmu-
ją się gromadzeniem i udostępnianiem 
księgozbioru. W tym roku obchody, pod 
ogólnopolskim hasłem: „Biblioteka. Oczy-
wiście!”, wyznaczono od 8 do 15 maja. 

Naszym bibliotekarzom zależało szcze-
gólnie na tym, by o ich miejscu pracy myśleć 
nie tylko jako o centrum wiedzy i informacji, 
ale także jako o miejscu przyjaznym i miłym. 
O tym, że tak jest, przekonali się seniorzy, 
byli pracownicy Biblioteki PK podczas zor-
ganizowanego dla nich 8 maja spotkania 
oraz studenci, których zaproszono dzień 
później na biblioteczny piknik. Podczas 
imprezy zorganizowanej tradycyjnie na te-
renie kampusu uczelni przy ulicy Warszaw-
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Biblioteka. Oczywiście!
KRYSTYNA WIATR

skiej serwowano przekąski i rozdawano 
drobne upominki. Z zainteresowaniem spo-
tkały się akcje bookcrossing oraz „Podaruj 
Książkę”. Ta ostatnia została przygotowana 
po raz kolejny z myślą o małych pacjentach 
Szpitala im. Stefana Żeromskiego. Goście 
pikniku z dużą częstotliwością odwiedzali 
stoisko projektów realizowanych przez Bi-
bliotekę — SUW i EDT. Korzystali też z okazji, 
by sprawdzić i uzupełnić wiedzę na temat 
zbiorów i usług podczas wielu konkursów 

prowadzonych m.in. przez Radio Nowin-
ki. Jak co roku wydano okolicznościową 
„Bibliodniówkę”. Z kolei 10 maja, w środę, 
w Czytelni Głównej odbyły się zajęcia pra-
wie naukowe, adresowane do studentów — 
warsztaty pisania pracy dyplomowej. 

W poniedziałek 15 maja zaprosiliśmy 
na dzień otwarty, tak by zaprezentować 
„Europejskie Dziedzictwo Techniczne”, 
nowy projekt, którym zajmuje się obec-
nie biblioteka. Można się było przyjrzeć 
zbiorom, które zostaną zdigitalizowane 
i zwiedzić nowoczesną, przeznaczoną do 
tego celu pracownię w oddziale Biblioteki 
na Wydziale Mechanicznym PK. Tydzień 
Biblioteki PK uświetniła też wystawa ksią-
żek naukowych, wydawców zagranicznych 
ABE-IPS Marketing. Cenne pozycje można 
było oglądać od 9 do 11 maja w Czytelni 
Czasopism. Całotygodniowej imprezie 
towarzyszyły konkursy na Facebooku, 
a ich laureaci mogli skorzystać m.in. z wej-
ściówek do kina „Kijów” i Muzeum Sztuki 
Współczesnej MOCAK.

Mgr Krystyna Wiatr jest pracownikiem Od-
działu Zbiorów Ciągłych i Elektronicznych Bi-
blioteki PK.
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