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IATUL Seminar to międzynarodowe wyda-
rzenie cykliczne, odbywające się każdego 

roku w innym kraju. Główną ideą tych spotkań 
jest wymiana doświadczeń, podsumowanie 
dotychczasowych osiągnięć oraz określenie 
przyszłych wyzwań w zakresie roli i funkcji 
nowoczesnych bibliotek akademickich. 

Oficjalnego otwarcia IATUL Seminar 2019 
w dniu 10 grudnia dokonały dyrektor Biblioteki 
Politechniki Gdańskiej dr Anna Wałek oraz pre-

IATUL Seminar 2019 – ważne wydarzenie  
wpisujące się w rozwój działań Biblioteki  
Politechniki Gdańskiej na polu współpracy  
międzynarodowej

W dniach 10–11 grudnia 2019 roku w Sopocie, w sali konferencyjnej hotelu 
Eureka, Biblioteka Politechniki Gdańskiej we współpracy z International 
Association of University Libraries (dawniej International Association of 
Technical University Libraries) zorganizowała IATUL Seminar 2019. IATUL 
to międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotek Uniwersyteckich, będące 
forum wymiany doświadczeń bibliotekarzy akademickich z całego świata. 
Działania IATUL zasadniczo koncentrują się wokół zagadnień związanych  
z informacją naukową i usługami dla użytkowników. 

Urszula Szybowska
Biblioteka PG

sident IATUL Anne Horn. Tematem wiodącym 
wydarzenia była organizacja i prawne aspekty 
Otwartej Nauki – „Organizing the Open Scien-
ce Framework – Strategies and Legal Aspects”. 

W spotkaniu wzięło udział ok. 60 osób 
zarówno z kraju, jak i zagranicy. Wśród uczest-
ników znaleźli się bibliotekarze, naukowcy oraz 
inne osoby zaangażowane w rozwój nauki. Całe 
wydarzenie aktywnie promowano w mediach 
społecznościowych Biblioteki PG na Twitterze 

Awanse naukowe 

dr hab. inż. Jakub Drewnowski, prof. PG

Od 2009 roku pracuje w Katedrze Inżynierii Sanitarnej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska. Uzyskał 
stopień doktora w dziedzinie inżynierii środowiska (2012) i stopień doktora habilitowanego w dziedzinie 
inżynierii środowiska, energetyce i górnictwie (2019). Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia 
związane z wykorzystaniem metod komputerowych w gospodarce wodno-ściekowej. Jego dorobek naukowy 
to ponad 100 publikacji, w tym 20 posiadających IF, 1 książka, 1 podręcznik, wiele rozdziałów w monografiach 
oraz referatów konferencyjnych, jak również wdrożeń, projektów, koncepcji, opinii i ekspertyz. Dotychczas był 
wykonawcą kilkunastu projektów, obecnie jest kierownikiem jednego z nich (NCN SONATA). Odbył wiele staży 
naukowych, m.in. w Chinach, Hiszpanii, RPA, oraz uzyskał blisko 20 prestiżowych nagród i wyróżnień w kraju  
i za granicą.

stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych
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Z ŻYCIA UCZELNI

i Facebooku. Hasztag wydarzenia to #IATUL-
19Poland.

Wystąpienia i dyskusje podczas seminarium 
związane były z zagadnieniami Otwartych 
Danych i Otwartej Nauki, dotyczyły strategii 
ich wdrażania i aspektów prawnych. Prelegenci 

1

2

Fot. 1. Wystąpienie Elisha R.T. Chiware Ph.D. z Cape Peninsula University of Technology: 
„Multidisciplinary Data Infrastructure for South African Research: Developing  
a Workforce for a National Data Node”, IATUL Seminar 2019
Fot. 2. Wystąpienie dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej dr Anny Wałek: „Library as 
an Open Science Hub – GUT Library's perspective”, IATUL Seminar 2019 
Fot. Urszula Szybowska

skupili się w swoich wystąpieniach na takich 
kwestiach, jak: 
• repozytoria instytucjonalne; 
• dane badawcze;
• zarządzanie danymi badawczymi;
• prawo autorskie;
• Centrum Kompetencji Otwartej Nauki 

prowadzone przez Bibliotekę Politechniki 
Gdańskiej;

• projekt MOST DANYCH;
• projekt MOST Wiedzy;
• promowanie i upowszechnianie dorobku 

naukowego uczelni. 
Podczas seminarium wystąpili prelegenci 

z różnych państw oraz kontynentów – Anglii, 
Czech, Kataru, Republiki Południowej Afryki, 
Stanów Zjednoczonych i Polski. Bibliotekę PG 
podczas IATUL Seminar 2019 reprezentowały 
następujące osoby: 
• dyrektor dr Anna Wałek, będąca też koor-

dynatorem merytorycznym projektu MOST 
DANYCH, która przedstawiła m.in. założe-
nia projektu i jego strukturę (tytuł wystąpie-
nia: „Library as an Open Science Hub – GUT 
Library’s perspective”);

• mgr Magdalenia Szuflita-Żurawska, kierow-
nik Sekcji Naukowo-Technicznej Biblioteki 
PG, lider zespołu Centrum Kompetencji 
Otwartej Nauki, która przedstawiła zakres 
działalności Centrum Kompetencji w obsza-
rze otwartych danych (tytuł wystąpienia: 
„Solving the legal puzzels – Open Science 
Competence Center and legal issues from 
Data Management Plans at Gdańsk Univer-
sity of Technology”);

• dr Piotr Krajewski oraz mgr Urszula Szy-
bowska (Biblioteka PG), którzy przedstawili 
m.in. sposób, w jaki promowany jest projekt 
MOST DANYCH w mediach społecznościo-
wych Biblioteki PG (tytuł wystąpienia: „How 
to promote institutional repository among 
researchers – Gdańsk University of Techno-
logy Library case”). 
Podczas trwania konferencji dostępne było 

także stanowisko promocyjne projektu MOST 
DANYCH, przy którym udzielano informacji  
o projekcie oraz dystrybuowano gadżety kon-
ferencyjne.

Celem ubiegłorocznej edycji IATUL Semi-
nar było podsumowanie aktualnego stanu 
otwartości w nauce. Seminarium było ponadto 
miejscem debaty na temat otwartego dostępu 
do wyników badań. Problematyka podjęta 
na konferencji pozwoliła dokonać przeglądu 
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http://mostwiedzy.pl
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Jak co roku studenci z Chin uczący się na Politechnice Gdańskiej 
zorganizowali na uczelni obchody Chińskiego Nowego Roku –  
jednego z najważniejszych świąt w chińskim kalendarzu.

Obchody Chińskiego Nowego Roku  
na Politechnice Gdańskiej

Wydarzenie odbyło się 23 stycznia na 
Dziedzińcu im. Heweliusza. Wzięli w nim 

udział studenci PG, przedstawiciele Konsulatu 
Generalnego Chińskiej Republiki Ludowej: 
konsul generalna Zhao Xiuzhen, zastępcy 
konsul generalnej Wang Qingshan i Du Ming 
oraz dyrektor Instytutu Konfucjusza przy 
Uniwersytecie Gdańskim Zhang Jie, a także 
przedstawiciele władz uczelni, wydziałów oraz 
pracownicy Biura Międzynarodowej Współpra-
cy Akademickiej.

– Jestem bardzo wdzięczny studentom  
z Chin, którzy zdecydowali się część swoich 

Justyna Sudakowska
Dział Międzynarodowej 
Współpracy Akade-
mickiej

Obchody Chińskiego Nowego Roku  
na Politechnice Gdańskiej

Jak co roku studenci z Chin uczący się na Politechnice Gdańskiej 
zorganizowali na uczelni obchody Chińskiego Nowego Roku –  
jednego z najważniejszych świąt w chińskim kalendarzu.
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polityki repozytoriów instytucjonalnych i usług 
związanych z zarządzaniem danymi badawczy-
mi. Uczestnicy dyskutowali na temat aspektów 
prawnych związanych ze zbieraniem, prze-
chowywaniem i wykorzystywaniem danych 

badawczych. Wszystkie cele zostały zrealizo-
wane, a samo wydarzenie odbiło się szerokim 
echem w środowisku bibliotek akademickich 
nie tylko w Europie.
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