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INFORMACJE

W przygotowaniu są dwie monografie o ha-
łasie w wielkim mieście. Pierwsza, dotyczą-
ca obcowania z dźwiękiem w przestrzeni 
miasta, będzie opisywać dotychczasowe 
osiągnięcia i działania planowane w walce 
z hałasem, także od strony prawnej (czyli 
rozporządzeń krajowych i unijnych). Autorzy 
zamierzają przedstawić również analizę aku-
styki wnętrz. Trzeci wątek książki poświęco-
ny będzie kreowaniu przestrzeni dźwiękiem, 
tym problemem zajmują się laboratoria na 
wielu uczelniach technicznych. Drugą z pu-
blikacji, której roboczy tytuł odnosi się do 
przyszłości dźwięku w mieście, tworzą stu-
denci, uczestnicy warsztatów. Zamierzają 
się w niej zająć m.in. takimi sprawami, jak 
percepcja dźwięku w mieście, współczynnik 
spokoju, soundscape i mapa dźwiękowa.

Kolejne warsztaty z cyklu „Nowa Prze-
strzeń” są już zaplanowane, odbędą się w listo-

padzie tego roku. Ich uczestnicy, wraz ze stu-
dentami z Instytutu Geografii i Gospodarki 
Przestrzennej UJ, postarają się tym razem „oży-

Świętowano pod hasłem: #biblioteka
Maj w Bibliotece PK oznacza Tydzień 
Biblioteki. W tym roku świętowaliśmy 
wspólnie z użytkownikami od 6 do 
12  maja. Przygotowaliśmy wiele atrakcji, 
zarówno na płaszczyźnie naukowej, jak 
i rozrywkowej. Na bibliotecznym profi-
lu FB odbywały się konkursy z nagroda-
mi w postaci wejściówek do instytucji  
kulturalno-rozrywkowych. Całotygodnio- 
wej imprezie towarzyszyła 50-procentowa 
obniżka opłat za przetrzymanie książek. 
Ruszyły akcje „Bookcrossing” i „Podaruj 
książkę”. Podczas tej drugiej prowadzono 
zbiórkę książek dla dzieci i ich opiekunów, 
przebywających na oddziałach dziecię-
cych Szpitala im. Stefana Żeromskiego 
w Krakowie. 

Do wspólnego świętowania zaprosi-
liśmy emerytowanych pracowników Bi-
blioteki. 7 maja na dziedzińcu PK odbył się 

piknik biblioteczny, któremu towa-
rzyszyło Radio „Nowinki”. Smaczny 
poczęstunek, konkursy z zakresu 
wiedzy o zbiorach i usługach Bi-
blioteki PK, cenne nagrody i dobra 
muzyka, ładna pogoda przyciągnę-
ły studentów i pracowników Poli-
techniki. 

W Czytelni Czasopism wraz 
z Fundacją Promocji Retroinfor-
matyki „Dawne Komputery i Gry” 
przygotowaliśmy Game Room, 
w którym uczestnicy mogli spróbować sił 
w grach sprzed dwudziestu lat oraz przej-
rzeć prasę komputerową z przełomu wie-
ków. We środę, 8 maja w Czytelni Głównej 
odbyły się warsztaty pisania pracy dyplo-
mowej (omówione zostały najtrudniejsze 
aspekty: wybór tematu, ocena stanu badań 
i literatury na wybrany temat, narzędzia 

przydatne w poszukiwaniu źródeł, 
tworzenie bibliografii oraz zagadnie-
nia związane z własnością intelektu-
alną i jej wykorzystaniem). Od 8 do 
10 maja w Czytelni Czasopism można 
było oglądać wystawę zagranicznych 
książek naukowych, a pracownicy 
naukowi PK mogli zarekomendować 
Bibliotece książki, które warto byłoby 
zakupić. W trakcie Tygodnia Biblio-
teki PK odwiedziło nas wielu stałych 

użytkowników. Pojawiły się także osoby, 
które do tej pory nie przekroczyły progu 
Biblioteki. Jesteśmy przekonani, że teraz 
będą częściej naszymi gośćmi. 

Kolejną okazją do wspólnego święto-
wania będzie rajd rowerowy „Odjazdowy 
Bibliotekarz”. 15 czerwca krakowscy biblio-
tekarze wsiadają na rowery i wraz z czytel-
nikami pedałują na piknik. Start o godzi-
nie 12.00 spod Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej w Krakowie (al. Focha 39). 
Trasa rowerowa poprowadzi wzdłuż Wisły 
do Tyńca (teren restauracji Tarasy Tyniec-
kie), gdzie o godzinie 14.00 rozpocznie się 
piknik. Do udziału w rajdzie zapraszamy 
wszystkich, którzy chcą na dwóch kółkach 
powitać lato! 

(K. W.)
Zdjęcia: Ze zbiorów Biblioteki PK

wić” przestrzeń publiczną Kampusu 600-lecia 
Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

(K. T.)

Autorzy projektu „Urban Freedom. Wolność w środku miasta” zaproponowali nowoczesny 
środek transportu — podniebny tramwaj oraz przyjazne strefy, pełniące funkcję przystan-
ków i miejsc spotkań. W ich konstrukcję zostanie wpleciona roślinność, stanowiąca cenny 
filtr powietrza. Autorzy: Sylwia Gielata i Paulina Knapczyk (ASP), Dominika Godzisz (AGH), 
Mikołaj Jabłoński i Joanna Juszkiewicz (UJ), Katarzyna Kozak i Weronika Miącz (PK)


