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18 marca 2015 r. w Politechnice Poznańskiej (PP) odbyło się seminarium „Dobre praktyki
w realizacji projektów bibliotecznych w perspektywie finansowej 2007–2013 i prognozy na
przyszłość”, zorganizowane przez Bibliotekę PP. Seminarium zostało objęte patronatem
honorowym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Tematem wydarzenia było zdobywanie środków zewnętrznych przez biblioteki w kraju. W założeniu przedstawienie doświadczeń z pisania wniosków, realizacji i rozliczania projektów miało stać się inspiracją do
podejmowania nowych wyzwań w tym obszarze oraz do merytorycznych dyskusji.
Seminarium otworzył Jego Magnificencja Rektor Politechniki Poznańskiej, prof. dr hab. inż.
Tomasz Łodygowski, podkreślając w słowie wstępnym znaczenie bibliotek naukowych i zasobów informacyjnych udostępnianych za pośrednictwem tych placówek.
Pierwszą sesję zainaugurowała prezentacja Piotra Karwasińskiego z Biblioteki Uniwersyteckiej (BU) w Poznaniu, który podzielił się doświadczeniami z kilkuletniej pracy nad wnioskami o finansowanie działalności upowszechniającej naukę (DUN). Opowiedział o sukcesach odniesionych przez zespół BU w zdobywaniu funduszy z MNiSW oraz o przedsięwzięciach, jakie dzięki nim udało się zrealizować, ale także o tych projektach, które mimo
wielkiej pracy w nie włożonej nie powiodły się i przyniosły frustrację zapowiedzianą w tytule
wystąpienia (Od satysfakcji do frustracji — czy kryteria oceny projektów są transparentne).
Autor, prezentując efekty prac nad wnioskami BU i analizując wnikliwie Ustawę o zasadach
finansowania nauki1 z 2010 r., poddał dyskusji temat wpływu kryteriów oceny projektów na
sukces w pozyskiwaniu funduszy ministerialnych.
Znakomitym nawiązaniem i poniekąd głosem w dyskusji było kolejne wystąpienie — Jolanty Stępniak z Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej (BGPW). Prelegentka zaprezentowała słuchaczom projekty biblioteczne, na które składano wnioski, z wyszczególnieniem
tych zaopiniowanych pozytywnie oraz odrzuconych. Wykazała przy tym, że podobnie zredagowane we wnioskach zadania otrzymywały skrajnie różne opinie oceniających je ekspertów.
1

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Dz.U. 2010, nr 96, poz. 615.
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Dla uczestników seminarium, którzy planują w najbliższym czasie pracę nad projektami lub
są w trakcie przygotowywania wniosków do MNiSW, obydwa wystąpienia stanowiły bezcenne źródło informacji. Natomiast dla następnej prelegentki były nie lada wyzwaniem.
Autorką trzeciej prezentacji w tej sesji była bowiem dr Aneta Januszko-Szakiel z Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, która jako członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Działalności Upowszechniającej Naukę MNiSW w latach 2011–2013 musiała się zmierzyć z wieloma pytaniami nasuwającymi się po dwóch pierwszych prezentacjach. Była to więc okazja do wysłuchania opinii drugiej strony, m.in. o tym, z jak różnymi
jakościowo wnioskami zespół musiał się mierzyć, o różnych sposobach ich weryfikacji oraz
o trudnościach wynikających z tego rodzaju pracy. Autorka prezentacji odniosła się też
bezpośrednio do kilku przykładowych wniosków omawianych przez poprzednich prelegentów. Wypowiedź członka Zespołu Interdyscyplinarnego spotkała się z wielkim zainteresowaniem i spowodowała lawinę pytań ze strony słuchaczy oraz bardzo merytoryczną dyskusję. Ze względu na ograniczenia czasowe seminarium, nie wszystko udało się omówić na
sali obrad i dalsze rozmowy kontynuowano w kuluarach, podczas przerwy.
Drugą sesję, poświęconą w większości projektom powstałym dzięki środkom unijnym, rozpoczęła prezentacja Marka M. Górskiego z Biblioteki Politechniki Krakowskiej (BPK), który
przeprowadził uczestników spotkania przez wszystkie etapy projektu SUW (Zintegrowanego Systemu Wymiany Wiedzy) zrealizowanego przez Bibliotekę Politechniki Krakowskiej w
ramach programu POIG. Prześledziliśmy wraz z prelegentem cały proces: od pomysłu, poprzez realizację kolejnych etapów, aż do osiągnięcia zamierzonego celu. Taki sposób opowiadania o zrealizowanym projekcie, to także bardzo konkretna podpowiedź dla chętnych
do działania na tym trudnym gruncie, zwłaszcza teraz, na początku nowej perspektywy finansowej funduszy unijnych.
Doskonałym uzupełnieniem tej prezentacji było wystąpienie dr. Krzysztofa Zioło z Biblioteki
Głównej Politechniki Śląskiej (BGPŚ), który w wystąpieniu pt. Nowe technologie stosowane w wyszukiwaniu, pozyskiwaniu i archiwizowaniu wiedzy z dużą dokładnością zaprezentował, jak zmieniło się oblicze BGPŚ dzięki pozyskanym z projektu środkom. Słuchacze
mieli okazję usłyszeć o wyposażeniu i oprogramowaniu, o jakie wzbogaciła się biblioteka,
ale prelegent nie ukrywał także problemów, z którymi musi się zmagać zespół uczestniczący w realizacji projektu. Bardzo otwarta i obszerna informacja zawarta w tej prezentacji pokazała ogrom pracy i trudności, jakie mogą spotkać przyszłych koordynatorów podobnych
przedsięwzięć.
Ostatnie wystąpienie dr. Jacka Willeckiego, eksperta Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, było próbą podsumowania seminarium, zebrania najistotniejszych informacji przekazanych przez prelegentów obu sesji oraz zaproszeniem do dalszych działań. Jacek Willecki omówił także kilka najciekawszych projektów bibliotecznych z ostatnich lat, zachęcał do
wspólnego aplikowania o fundusze unijne w perspektywie finansowej 2014–2020, zwrócił
uwagę na nowe, inne możliwości niż te oferowane w latach ubiegłych.
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Wszystkie tematy poruszane na seminarium spotkały się z żywym zainteresowaniem
uczestników, a zapowiedź organizacji kolejnych tego typu spotkań w Politechnice Poznańskiej poparli zarówno prelegenci, jak i większość słuchaczy.
Szczegółowe informacje o seminarium, w tym większość prezentacji, znaleźć można na
stronie: https://library.put.poznan.pl/pl/dobre-praktyki-seminarium 2.
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