Bibliotekarze na seminarium w Drohobyczu
W dniach 10-12 czerwca 2013 r. przedstawicielki Biblioteki Politechniki Lubelskiej: Stanisława Pietrzyk-Leonowicz
oraz Katarzyna Weinper gościły w Bibliotece Państwowego
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu. Była to już kolejna wizyta na Ukrainie w ramach rozpoczętej jesienią 2011 r. współpracy obu placówek. Jej celem
było seminarium przygotowane wspólnie przez obie Biblioteki
nt. „Usług informacyjnych Bibliotek i możliwości wykorzystania baz danych” („Інформаційні послуги бібліотеки,
можливості використання баз даних”), zaadresowane do
pracowników naukowych uniwersytetu. Licznie przybyłych
na spotkanie przywitał prorektor Mikołaj Pantjuk (Пантюк
Микола Павлович), który w kilku słowach przedstawił zebranym Politechnikę Lubelską i jej Bibliotekę.
Sesja składała się z dwu części: pierwsza prezentowała nasze zasoby elektroniczne oraz możliwości ich wykorzystania,
druga dotyczyła działalności Biblioteki Uniwersytetu im. Iwana Franki. Seminarium zostało przyjęte z dużym zainteresowaniem i wywołało żywą dyskusję zebranych. Podsumowanie
odbyło się już w gronie bibliotekarzy – zaprezentowałyśmy
pracę poszczególnych oddziałów Biblioteki Politechniki i wymieniłyśmy się doświadczeniami.

Obecnie oczekujemy koleżanek i kolegów z Ukrainy, którzy przyjadą do nas w ramach praktyk i staży. Mamy nadzieję,
że tematów do dyskusji wystarczy nam na długo, a nasza dalsza
współpraca zaowocuje wspólnymi pomysłami i projektami.
Stanisława Pietrzyk-Leonowicz
Katarzyna Weinper

(Nie)obce języki
Aby tradycji stało się zadość, po pięciu latach oczekiwania,
Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej miał ponownie
okazję zaprezentowania przyszłych inżynierów w nowej odsłonie.
Studium Języków Obcych wraz z Samorządem Studenckim, pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Mechanicznego prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Patera, zorganizowało Konkurs Prezentacji Multimedialnych w Językach
Obcych. Tym razem myślą przewodnią było: „The XXI Century Challenges in Mechanical Engineering in the Tradition,
the Present and the Future” (Wyzwania XXI wieku w inżynierii mechanicznej: tradycja, teraźniejszość, przyszłość).
Zaprosiliśmy wszystkich zainteresowanych, pasjonatów
języków obcych, spragnionych ciekawostek ze świata nauki

24 kwietnia 2013 roku do Auli im. Stanisława Podkowy na
Wydziale Mechanicznym.
Bohaterami dnia zostali:
–– Kamil Sidor – „Superheroes with super implants” – I nagroda
–– Monika Mańko – „Biomaterials in medicine” – II nagroda
–– Milena Chabros – „Air Multiplier” – III nagroda
–– Katarzyna Kiryczuk – „Бионические протезы” – nagroda
publiczności.
Wyczerpujące zmagania intelektualne były wspierane niebanalnymi atrakcjami artystycznymi w wykonaniu Kabaretu
FIFA RAFA oraz zespołów muzycznych prezentujących mocne brzmienia.
Irmina Krzyżanowska-Stelmach

Studenci i doktoranci
Koło Naukowe Kwaternion
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Na Politechnice Lubelskiej studiuje ponad 10000
osób, Uczelnia posiada 6 wydziałów, 17 kierunków studiów i wiele kół naukowych. Dzisiaj chciałbym przedstawić jedno z najmłodszych kół naukowych o nazwie
„Kwaternion”, powstałe na kierunku matematyka Wydziału
Podstaw Techniki.

tematyka. Zebrała się grupa chętnych, która z pomocą opiekuna opracowała statut Koła i zorganizowała
pierwsze spotkanie dnia 20 listopada 2012 r. Od tamtej pory podczas regularnych spotkań członkowie Koła
oraz osoby zainteresowane rozwijają swoją wiedzę w zakresie
matematyki.

Zarys naszej historii
Koło Naukowe „Kwaternion” powstało z porozumienia dr
Anny Kuczmaszewskiej oraz kilku studentów kierunku ma-

Nazwa Koła pochodzi od nazwy struktury algebraicznej
będącej rozszerzeniem ciała liczb zespolonych.
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