
I. Wycieczka  półdniowa – zbiory specjalne–Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, ul. Fryderyka 

Joliot-Curie 12 

25.08.2017 godz. 11.00-13.00 – zbiory specjalne 

Poczęstunek: kawa, herbata, woda mineralna, soki, drobne ciasteczka 

Drobne pamiątki: foldery (j. polski, j. angielski, j. niemiecki), zakładki do książek, pocztówki, 

reprodukcje map i grafik, teczka aktowa 

Miejsce i godzina spotkania: Punkt Informacyjny na parterze Biblioteki godz. 11.00 

Gospodarz spotkania: wicedyrektor Biblioteki ds. zbiorów specjalnych  - Ewa Pitak. Tłumaczenie dr 

Tomasz Górski 

Plan wycieczki: 

1. Powitanie grupy przez wicedyrektora ds. zbiorów specjalnych – mgr Ewę Pitak.  

2. 11.00-11.15 szatnia, toalety 

3. 11.15 prezentacja zbiorów specjalnych w czytelni OIN na 1 piętrze. 11.15-11.30 

charakterystyka zbiorów specjalnych BUWr (Ewa Pitak) 

4.  Równoległy pokaz przy pięciu stanowiskach oddziałów: OR (Michał Broda, Łukasz 

Krzyszczuk)OSD (Diana Codoni-Łańcucka, Tłumaczenie dr T.Górski) OZK (Dariusz 

Przybytek), OZG (Iwona Bińkowska, Ryszard Len) OZM  (Mirosław Osowski) każdorazowo 

dla grupy liczącej ok.10 osób. Prezentacja cymeliów Oddziałów po 15 minut dla grupy. 

Czas prezentacji 11.30-12.45 

5. 12.45-13.00 poczęstunek i wręczenie pamiątek. 

 

II. Wycieczka całodniowa – biblioteki akademickie - Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, ul. 

Fryderyka Joliot-Curie 12 

25.08.2017 godz. 15.15-16.45 – biblioteki akademickie 

Poczęstunek: kawa, herbata, woda mineralna, soki, drobne ciasteczka 

Drobne pamiątki: foldery (j. polski, j. angielski, j. niemiecki), zakładki do książek, pocztówki, 

reprodukcje map i grafik, teczka aktowa 

Miejsce i godzina spotkania: Punkt Informacyjny na parterze Biblioteki godz. 15.15 

Gospodarz spotkania: wicedyrektor Biblioteki ds. zbiorów ogólnych dr Monika Górska 

Plan wycieczki: 

1. Powitanie grupy przez wicedyrektora Biblioteki i przedstawienie planu wycieczki. 

2. Prezentacja Biblioteki w oparciu o stronę domową (organizacja, historia zbiorów, cymelia, 

informacja o zbiorach, usługi BUWr, BCUWr, RUWr, projekty badawcze) – prowadzenie 

Magadalena Sołowiej godz. 15.15-15.45 



3. Oprowadzenie po Bibliotece 15.45-16.30 (Koncepcja architektoniczna (dwa skrzydła 

połączone łącznikiem na 3 piętrze) Parter: strefa ogólnodostępna (szatnia, Punkt 

Informacyjny, sale konferencyjne, bufet, salonik literacki, hol wystawowy)  3 piętro:  strefa 

ograniczonego dostępu - CZS, wolny dostęp i kabiny pracy indywidualnej, 2 piętro – CCB, 1 

piętro – Informatorium, Pracownie: PRiD (Jerzy Katarzyński i Andrzej Malenda), PKZS – 

Katarzyna Łabuz. Tłumaczenie Magdalena Sołowiej (spotkania w pracowniach ok. 15 min.) 

Czas uzależniony od liczebności grupy. Grupa licząca ok. 40 osób przebywa w pracowniach 

wymiennie po 20 osób w grupie. 

4. 16.30-16.45 poczęstunek i wręczenie pamiątek. 

 


