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badawczy przy udziale bibliotek 6. Celem Obserwatorium 
bibliotek jest opracowanie i wdrożenie jednolitych metod 
oraz narzędzi systematycznej oceny działania bibliotek 
opartych na analizie i porównaniu danych statystycznych 
oraz wskaźników funkcjonalności w obrębie poszczegól-
nych typów bibliotek, a także badania satysfakcji odbior-
ców usług bibliotecznych. Porównanie liczby pracowników 
bibliotek w etatach w latach 2003-2014.

Projekt oparty będzie na nowszym oprogramowaniu, 
które pozwoli na automatyczne przetwarzanie danych dla 
własnych potrzeb bibliotekom uczestniczącym.

Analiza Funkcjonowania Bibliotek może być uzupełnio-
na ankietą dotyczącą badania satysfakcji usług bibliotecz-
nych przygotowaną przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy 

6 W zespole uczestniczą Lidia Derfert-Wolf – kierownik zadania, Artur 
Jazdon - dyrektor Biblioteka UAM w Poznaniu - współorganizatorzy Ana-
lizy Funkcjonowania Bibliotek Naukowych, a także przedstawiciele Biblio-
teki Narodowej oraz bibliotek publicznych i pedagogicznych.

b IbL IOTEKa UNIWERSYTEcKa  |   LaUR NaUKOWca

s p r o s t owa n i e

W ostatnim numerze Miesięcznika (nr 3 (223) marzec 2015 r.) błędnie został wydrukowany tytuł artykułu autorstwa Ewy Adaszyńskiej, 
a dotyczącego Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Tytuł powinien brzmieć: ACADEMICA, a nie jak napisaliśmy Nowy wykaz czaso-
pism punktowanych. Autorkę i czytelników przepraszamy za pomyłkę.

Redakcja

Laury Naukowca

Polskich o ocenę czytelników. Dane z ankiety przepro-
wadzonej wśród użytkowników Biblioteki Uniwersytetu 
Zielonogórskiego zastaną zaprezentowane po dokładnej 
analizie.

Parlament Studencki Uniwersytetu Zielonogórskiego po 
raz pierwszy przyznał Laury Naukowca wyróżniającym się 
kołom naukowym. Uroczysta gala odbyła się 29 kwietnia 
2015 r. w Lubuskim Teatrze. Koła naukowe zostały nagro-
dzone w siedmiu kategoriach. Specjalną statuetką wyróż-
niono także dwoje najlepszych opiekunów naukowych. 
Studenci przyznali również 4 nagrody honorowe, między 
innymi jedną z nich odebrał prorektor ds. studenckich, 
prof. Wojciech Strzyżewski.

Patronat honorowy nad galą Laur Naukowca objęli: Rek-
tor Uniwersytetu Zielonogórskiego – prof. dr hab. inż. Ta-
deusz Kuczyński, Wojewoda Lubuski – Katarzyna Osos oraz 
Marszałek Województwa Lubuskiego – Elżbieta Anna Polak.

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT ROKU:
__Koło Naukowe OST-WEST Management za Międzynaro-

dowe Warsztaty Naukowe OST-WEST Management 2014: 
Wűrzburg 9-11 kwietnia 2015 r.; Lubiatów 23-24 czerwca 
2015 r.  Współpraca z Fachhochszule Wűrzburg-Schweinfurt

ROZWÓJ KULTURY:
__Koło Młodych Romanistów za Międzynarodowe Dni Fran-

kofonii

MOBILNOŚĆ STUDENCKA:
__Europejskie Forum Studentów AEGEE Zielona Góra za 

Międzynarodową Konferencję Network Meeting „Back to 
the roots – find your child”

AKTYWNOŚĆ ARTYSTYCZNA:
__Koło Animatorów Kultury „Mrowisko” za projekt nauko-

wo-artystyczny „Akademia Twórczego Rozwoju”

INNOWACYJNY PROJEKT ROKU:
__Akademicki Związek Motorowy za innowacyjny projekt 

wielofunkcyjnego wózka inwalidzkiego

SPOŁECZNY PROJEKT ROKU:
__Studenckie Koło Naukowe „Kooperacja” za imprezę 

Dzień Dziecka dla dzieci przebywających z matkami  
w Zakładzie Karnym w Krzywańcu

EFEKTYWNY WARSZTAT:
__Koło Naukowe Info Arche za dwuetapowy kurs obsługi 

komputera dla słuchaczy Zielonogórskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku

OPIEKUN ROKU:
__dr Krystyna Walińska, opiekun Koła Naukowego Biologów
__Zdzisław Wałęga, opiekun Akademickiego Związku Moto-

rowego

NAGRODA HONOROWA
__prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski – prorektor ds. stu-

denckich
__mgr inż. Elżbieta Kaźmierczak – kierownik Działu Spraw 

Studenckich
__mgr Katarzyna Litwin – zastępca kierownika Działu Spraw 

Studenckich
__prof. dr inż. Sylwio Simon – Branderburgische Technische 

Universitet Cottbus
esa


