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Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych  
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

R. 7, z. 31 (204): poniedziałek, 10 grudnia 2012 roku 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aktualności ISBNika znajdziesz na Facebooku !!!! 
http://www.facebook.com/pages/ISBNik-informator-Sekcji-bibliotek-nsw-ZG-

SBP/268166269865948 

KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE – zaproszenia 

Informacja w świecie cyfrowym. Technologia - Zarządzanie – Edukacja 
Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 roku 

Witam, ze względu na zmianę terminu przysyłania referatów na konferencję „In-
formacja w świecie cyfrowym. Technologia – zarządzanie - edukacja” zwracam się 
z uprzejmą prośbą o zamieszczenie informacji o naszej konferencji w ISBNiKu raz 
jeszcze.  

Pozdrawiam 
Anna Suchecka 

Biblioteka Główna im. prof. J. Altkorna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Gór-
niczej i Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej zapraszają na VI Ogólnopolską 

Konferencję Naukową „Informacja w świecie cyfrowym. Technologia - Zarządzanie – Edukacja”, Dąbro-
wa Górnicza, 7-8.03.2013 roku. 
Przewodnicząca Rady Programowej: dr hab. Diana Pietruch-Reizes 
Proponowane obszary tematyczne: 
1. Tworzenie i przetwarzanie informacji. 
2. Innowacje w technologii informacyjnej. 
3. Zarządzanie informacją. 
4. Edukacja informacyjna. 
Koszty uczestnictwa: 
● 400 zł. – obejmuje uczestnictwo wraz z wystąpieniem w sesji referatowej lub posterowej, materiały 
konferencyjne, catering. 
● 280 zł. – obejmuje uczestnictwo bez wystąpienia, materiały konferencyjne, catering. 
Terminy: 31.01.2013 roku - termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych wraz z dowodem wpłaty 
i abstraktem (minimum 1000 znaków, zgodnie z zamieszczonym na stronie konferencji szablonem). 
Uwaga! Rada Programowa Konferencji zastrzega sobie, w oparciu o abstrakty, prawo do ostatecznej 
decyzji o zakwalifikowaniu tekstu do wygłoszenia w sesji referatowej lub posterowej. Organizatorzy 
planują wydanie recenzowanej publikacji książkowej w oparciu o teksty artykułów pierwotnie wygło-
szonych. Uwaga: Warunkiem opublikowania artykułu, jest uzyskanie pozytywnej opinii recenzentów. 
Artykuł powinien mieć objętość: minimum 20 tys. znaków - maksimum 25 tys. znaków i być zgodny 
z podanym wzorem. 
● Formularze należy przesyłać drogą mailową na adres: informacjacyfrowa@wsb.edu.pl 
● Osoba do kontaktu: mgr Anna Suchecka, tel.: 32 295-93-56 
● Więcej informacji programowych i organizacyjnych znajdziesz na stronie Konferencji: 
http://informacjacyfrowa.wsb.edu.pl/  
Źródło: Anna Suchecka, korespondencja nadesłana 01.12.2012 
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Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej:  
bibliotekarz 2.0 - nowoczesność na bazie tradycji 
2. Międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 23-24 maja 2013 roku 

Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Instytut Informacji Naukowej 
i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego zapraszają na 2. Międzynarodową konferencję na-
ukową „Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Bibliotekarz 2.0 - nowoczesność na bazie tradycji”, która 
odbędzie się w dniach 23-24 maja 2013 roku w Krakowie. 

Celem konferencji jest nakreślenie kierunków rozwoju profesji bibliotekarza 2.0 w kontekście 
potrzeb użytkowników oraz ofert ośrodków kształcących bibliotekarzy.  
● Kontakt: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, tel. 12 662 63 64, mail: sekrnauk@up.krakow.pl 
● Więcej informacji programowych i organizacyjnych znajdziesz na stronie Konferencji: 
http://www.bg.up.krakow.pl/konferencje/02/, data dostępu 03.12.2012 

Sfera kultury, sfera nauki - współczesny obraz biblioteki  
VII Bałtycka Konferencja z cyklu „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek”,  
Gdańsk, 16 i 17 maja 2013 roku  

Witam serdecznie 
Uprzejmie proszę o zamieszczenie informacji w ISBNiku, że do 15 grudnia 
2012 można nadsyłać zgłoszenia referatów na VII Bałtycką Konferencję „Za-
rządzanie i Organizacja Bibliotek”, pod hasłem „Sfera kultury, sfera nauki - 
współczesny obraz biblioteki”, która odbędzie się w Gdańsku 16 i 17 maja 
2013 roku  

Bardzo dziękuję i ciepło pozdrawiam 
Maja Wojciechowska 

Uniwersytet Gdański oraz Komisja Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich serdecznie zapraszają na VII Bałtycką Konferencję „Zarządzanie i Organizacja 
Bibliotek” pod hasłem: „Sfera kultury, sfera nauki - współczesny obraz biblioteki”. Konferencja odbę-
dzie się w Gdańsku 16 i 17 maja 2013 roku. Podczas konferencji będą poruszane następujące zagad-
nienia:  
● biblioteka jako „trzecie miejsce” – miejsce relaksu, kontaktu z kulturą, wiedzą 
● kultura w bibliotece – wystawy, koncerty, promocje książek, przedstawienia teatralne 
● działalność naukowa bibliotek 
● biblioteka na portalach społecznościowych (Facebook, Twitter, Nasza Klasa, Google +) 
● biblioteki w innych kulturach: zachodnich, afrykańskich, azjatyckich i innych 
● wpływ bibliotek na społeczność lokalną – spotkania klubów, aktywizacja osób starszych, mniejszości 

narodowych, Kluby Książki, zajęcia dla dzieci 
● biblioteka w świecie reklamy – europejskie, krajowe i lokalne kampanie reklamowe jako metoda pro-

mocji biblioteki 
● rządowe projekty wspomagające rozwój bibliotek – w Polsce i na świecie 
● akcje propagujące czytelnictwo w Polsce i na świecie, np. Nie czytasz, nie idę z Tobą do łóżka, anga-

żowanie tzw. celebrytów do spotów reklamowych, book crossing i in. 
● rodzaje i sposoby świadczenia usług informacyjnych w bibliotekach (learning commons, information 

commons) 
● biblioteczne sieci współpracy 
● wizerunek biblioteki w oczach użytkowników (postrzeganie przez społeczeństwo roli i zmian zacho-

dzących w bibliotekach) 
● specyfika działalności bibliotek naukowych, publicznych i szkolnych 
● Otwarte Zasoby Edukacyjne 
● Information Literacy 
oraz wszelkie inne związane z tematem przewodnim konferencji 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konferencji oraz do nadsyłania pro-
pozycji wystąpień i abstraktów do dnia 1 grudnia 2012. Jak co roku, planujemy wydanie monografii 
pokonferencyjnej. Koszt udziału w konferencji wynosi 330 zł (dla uczestników indywidualnych) oraz 
1200 zł (dla firm i sponsorów).  
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Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: baltycka.konferencja@gmail.com , zaś propozycje 
referatów na maja.wojciechowska@gmail.com. Informacje na temat konferencji będą publikowane na 
stronie www.sbp.pl  
Ważne terminy  
15.12.2012 – nadesłanie abstraktu 
10.02.2013 – nadesłanie tradycyjną pocztą formularzy zgłoszeniowych (prelegenci oraz uczestnicy nie 
planujący wystąpienia) 
01.03.2013 – wniesienie opłaty konferencyjnej 
01.03. 2013 – nadesłanie pełnych tekstów referatów 
01.05.2013 – nadesłanie prezentacji multimedialnych przez prelegentów 
05.05.2013 – ustalenie szczegółowego programu konferencji 
16-17.05.2013 – konferencja 
09.2013 – wydanie publikacji pokonferencyjnej 
Źródło: Maja Wojciechowska, korespondencja nadesłana 02.12.2012 

Bibliotekarz uwolniony – deregulacja czy degradacja? 
IV Ogólnopolska konferencja naukowa, Białystok, 12–14 czerwca 2013 roku 

Organizator: Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku  
Rządowy projekt deregulacji 49 zawodów przygotowywany przez Mini-

sterstwo Sprawiedliwości wywołuje skrajne emocje w środowisku bibliotekarzy. 
„Uwolnienie” dostępu do tego zawodu szczególne obawy budzi wśród biblioteka-
rzy oraz pracowników dokumentacji i informacji zatrudnionych w bibliotekach 
naukowych.  

Jakie skutki przyniosą planowane rozwiązania dla bibliotek 
i bibliotekarzy? Czy pomysł Ministra Sprawiedliwości przyniesie nowe miejsca 
pracy, czy jedynie utrudni bibliotekarzom awans i dalszą karierę? Czy 

w praktyce oznacza likwidację stanowisk bibliotekarzy dyplomowanych w bibliotekach akademickich i 
naukowych oraz zanikanie elity zawodu?  

Powodowani troską o zachowanie odpowiednich standardów jakości w bibliotekach chcemy 
poruszyć kwestie dostępu do zawodu i ustalenia jasnych zasad awansowania, zastanowić się nad naj-
lepszymi, najbardziej efektywnymi metodami sprawdzenia wiedzy i umiejętności oraz dorobku nauko-
wego bibliotekarza.  

Celem konferencji jest ustalenie, czy proponowane rozwiązania przyczynią się do deregulacji 
czy do degradacji zawodu bibliotekarza. Chcemy rozważyć, jakie działania posłużą wykształceniu pro-
fesjonalnej kadry bibliotecznej a zarazem silnej, świadomej swoich praw i wartości grupy zawodowej.  

W szczególności zostaną poruszone następujące zagadnienia:  
● kształcenie akademickie bibliotekarzy, 
● losy absolwentów kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, 
● miejsce bibliotekarza dyplomowanego w pragmatyce zawodowej oraz prawne uregulowania pracy 
bibliotekarza w różnych typach bibliotek, 
● etyka zawodu bibliotekarza, 
● dostęp do zawodu i awansowanie bibliotekarzy w krajach europejskich. 

Szeroki zakres tematyczny umożliwi uczestniczenie w konferencji pracownikom naukowym in-
stytutów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz dyrektorom i bibliotekarzom wszystkich sieci 
bibliotecznych, szczególnie z bibliotek naukowych.  

O objęcie honorowego patronatu nad Konferencją zwrócimy się do J.M. Rektora Uniwersytetu 
w Białymstoku, prof. dr. hab. Leonarda Etela oraz Ministerstw odpowiedzialnych za deregulację 
i sprawujących nadzór nad bibliotekami.  

Serdecznie zapraszam Państwa do przesyłania zgłoszeń i aktywnego uczestnictwa w Konferen-
cji. Informacji dotyczących kwestii organizacyjnych udziela Hanna Kościuch, tel. 85 745 76 96, fax 85 
745 76 86, e-mail, h.kościuch@uwb.edu.pl  

Uwzględniając Państwa życzenia i prośby wzbogacamy program kulturalny o zwiedzanie Opery 
i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki [http://oifp.eu/pl/] i udział w spektaklu oraz 
przedłużamy czas trwania konferencji do 3 dni (12-13-14 czerwca 2013 roku).  

mgr Halina Brzezińska-Stec  
Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej  

im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku  
Więcej informacji programowych i organizacyjnych znajdziesz na stronie internetowej Konferencji: 
http://bg.uwb.edu.pl/konferencja2013/, data dostępu 09.12.2012 



 4 4 4

KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE – relacje 

Seminarium „Małe ojczyzny – historyczne wydawnictwa regionalne bibliotek” 
Warszawa, 30 listopada 2012 roku – relacja 

W piątek 30 listopada 2012 roku w Arkadach Kubickiego podczas Targów Książki Historycznej, miało 
miejsce seminarium w ramach drugiego Salonu Bibliotek. 

Przybyłych słuchaczy przywitała przewodnicząca SBP, Elżbieta Stefańczyk, podkreślając, jak 
cenną inicjatywą jest działalność wydawnicza bibliotek. Przywołała słowa uznania wyrażone przez prof. 
Tomasza Nałęcza, doradcy prezydenta, który jednocześnie był mocno zdziwiony tak dużą aktywnością 
bibliotek. 

Pierwszym prelegentem był Tadeusz Władysław Świątek, przedstawiający prezentację „War-
szawskie rody”. Niezwykle ciekawie opowiadał on o dawnych mieszkańcach Warszawy – jak się okazu-
je, z rodów patrycjuszowskich przetrwał do dzisiaj tylko jeden – Dzianott de Castellati. Inne wymarły 
bezpotomnie bądź z powodu dramatycznych losów. W większości pozostały po nich jedynie kamienice 
na Starówce bądź różnorodne publikacje. Kiedy się w nie wczytać, okazuje się, jak czasem niewiele 
wiadomo o ludziach, którzy tworzyli przedwojenną warszawską społeczność. 

Następna prezentacja nosiła tytuł „W folwarku Ursinów. Nasz sąsiad Julian Ursyn Niemce-
wicz” i opowiadała o gospodarzu terenów obecnej dzielnicy Ursynów, od którego zresztą pochodzi wła-
śnie jej nazwa. Jest on jednocześnie patronem ursynoteki, której przedstawiciel, Jacek Okulus, zapre-
zentował zebranym pięknie wydaną serię dzieł z tzw. Kolekcji Niemcewiczowskiej. J.U. Niemcewicz jest 
postacią nie do końca odkrytą, a dzięki nowemu wydawnictwu bibliotecznemu, zarówno mieszkańcy 
Ursynowa, jak i inni, mogą lepiej zaznajomić się z autorem „Odprawy posłów greckich”. 

Pani Mirosława Majewska, z biblioteki na Pradze-Południe przedstawiła przede wszystkim po-
stać Zygmunta Jana Rumla, polskiego żołnierza-poety z Batalionów Chłopskich, w prezentacji „Podró-
że w czasie czyli biblioteczne spotkania z historią”. To wyjątkowa postać, młody chłopak o wrażliwej 
duszy, którego błyskotliwy umysł i poetyckie zdolności doceniał sam Jarosław Iwaszkiewicz, a o któ-
rym większość Polaków zupełnie nie słyszała. Stał się on patronem placówki, przynosząc inspiracje do 
organizacji wielu historycznych wydarzeń. 

Ostatnim gościem seminarium był Grzegorz Zegadło, dyrektor PiMB im. H. Sienkiewicza 
w Pruszkowie. Jego prezentacja „Od przypadku do misji. Nie tylko o wydawnictwach historycznych 
Książnicy Pruszkowskiej” dotyczyła rozwoju pruszkowskiej biblioteki, z pozoru przypadkowych spo-
tkań, które umożliwiały podejmowanie interesujących inicjatyw. Jak podkreślił pan dyrektor, bibliote-
ka musi współpracować z lokalną społecznością, niejako wyjść do ludzi, aby aktywnie działać i się 
rozwijać. Jednymi z ważniejszych pruszkowskich wydarzeń była wystawa Ekslibrisów Sienkiewiczow-
skich oraz publikacja Mariana Skwary - „Pruszków. Nasze miasto”, która stała się niezbędną pozycją 
w wielu domach mieszkańców tytułowego miasta”. 

Wszystkie seminaryjne prezentacje, dzięki uprzejmości Ursynoteki, będą wkrótce dostępne na 
portalu. 
● galeria zdjęć z seminarium: http://www.sbp.pl/galeria/szczegoly?galeria_id=6916  
Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 03.12.2012 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 

W poszukiwaniu odpowiedniej formy: rola wydawcy, typo-
grafa, artysty i technologii w pracy nad książką  

W poszukiwaniu odpowiedniej formy: rola wydawcy, typografa, 
artysty i technologii w pracy nad książką / red. Małgorzata 
Komza, Ewa Jabłonowska-Stefanowicz, Ewa Repucho. Wrocław: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012,– 328 s.; ISBN 
978-83-229-3328-2 

Postać materialna książki zależy od jej przeznaczenia, ale także zmieniających 
się w czasie możliwości technicznych oraz norm estetycznych. Za wszystkimi 
decyzjami podejmowanymi podczas przygotowywania danej edycji do druku 
stoją ludzie: autor, reprezentowany przez redaktora wydawca, projektant, ilu-

strator, operator DTP. Dysponują oni odpowiednimi kompetencjami merytorycznymi, wrażliwością es-
tetyczną oraz narzędziami technologicznymi. W niniejszej publikacji podjęto próbę opisu warsztatu 
i zakresu odpowiedzialności poszczególnych współtwórców książki, przeanalizowano zasady współdzia-
łania oraz odpowiedzialność za końcowy efekt. 
Autorzy zamieszczonych w tomie artykułów reprezentują różne środowiska: bibliologów, grafików, bi-
bliotekarzy, co umożliwiło interdyscyplinarny i wieloaspektowy ogląd prezentowanych zagadnień. 
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● Informację o konferencji W poszukiwaniu odpowiedniej formy: rola wydawcy, typografa, artysty 
i technologii w pracy nad książką znajdziesz tutaj: http://www.ibi.uni.wroc.pl/index.php/badania-
naukowe/54/399-w-poszukiwaniu-odpowiedniej-formy  

Spis treści  
● Od Redakcji 
Morfologia i funkcje książki 
● Małgorzata Góralska: Książka jako punkt odniesienia dla nowych form medialnych 
● Bogumiła Staniów: Funkcje form metatekstowych w książkach popularnonaukowych dla dzieci 

i młodzieży (1945–2010) 
● Andrzej Tomaszewski: Książka artystyczna a typografia 
● Bożena Hojka: Okładka książkowa z perspektywy komunikacyjnej 
● Michał Zając: Postmodernizm we współczesnych edycjach książek dla dzieci. 
Rozważania bibliologa 
● Elżbieta Jamróz-Stolarska: Ilustracja jako komunikat propagandowy w książkach dla dzieci i mło-

dzieży w okresie socrealizmu 
● Lidia Jarska, Grażyna Piechota: Charakterystyka komunikatu obrazowego w fantastyce literackiej na 

przykładzie grafiki ilustracyjnej książek lubelskiego wydawnictwa „Fabryka Słów” 
● Agnieszka Kida, Bożena Rejakowa: Wiedza językowa i pozajęzykowa w odbiorze katalogów wystaw 

plakatów 
Współpraca ludzi książki 
● Tomasz Bierkowski: Metodyka projektowania książki. Czas na zmiany 
● Klaudia Socha: Funkcjonalność: ekonomia i estetyka – podstawowe problemy tworzenia projektu 

typograficznego książki 
● Anita Wincencjusz-Patyna: Pomiędzy sztuką a rynkiem. O relacjach między artystą a wydawcą 

książki 
● Joanna Kułakowska-Lis: Współdziałanie: kompromis: harmonia. Współpraca redaktora z projektan-

tem jako warunek powstania książki doskonałej. Studium przypadków. 
● Barbara Petrozolin-Skowrońska: W poszukiwaniu odpowiedniej formy. Do kogo i jak? Dwie koncep-

cje edytorskie jednej książki 
Warsztat typografa 
● Ewa Repucho: Typograf przy kaszcie. Rola warszawskiej Doświadczalnej Oficyny Graficznej Pracowni 

Sztuk Plastycznych w twórczości Leona Urbańskiego (1926–1998) 
● Agnieszka Chamera-Nowak: Roman i Andrzej Tomaszewscy w niewoli książek 
● Katarzyna Krzak-Weiss: Powrót do przeszłości. Inspiracje dawną książką we współczesnej typografii 
● Anna Gruca: Forma typograficzna książki z przełomu XIX i XX wieku w ocenie recenzentów 
● Magdalena Komorowska: Szesnastowiecznego typografa dążenie do doskonałości – z tajników warsz-

tatu Andrzeja Piotrkowczyka 
Droga książki do czytelnika 
● Bogdan Hojdis: Technologiczne: prawne i finansowe problemy dystrybucji oraz redystrybucji książek 

elektronicznych w Polsce 
● Aleksandra ErlaNDSSON: E-booki w bibliotekach szkolnych i publicznych w Szwecji 
● Kamila Grzędzińska: Kunszt artysty: fantazje typografa i frustracje bibliotekarza. Problemy z wpro-

wadzaniem do katalogu centralnego informacji o bieżącej produkcji wydawniczej 
● Jadwiga Wielgut-Walczak: Komentarz autorski współczesnego twórcy książki – formy i znaczenie. 

Uwagi kuratora Galerii Jednej Książki 
● Agnieszka Kotwica: Estetyka książki a oczekiwania i potrzeby odbiorcy na przykładzie spuścizny bi-

bliotecznej Emila Zegadłowicza 
Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, dokument 
online: http://www.wuwr.com.pl/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypa-
ge.tpl&product_id=1383&category_id=29&option=com_virtuemart&Itemid=4&lang=pl&vmcchk=1, data 
dostępu 03.12.2012 

INFORMACJE DLA FACHOWCÓW 

Resort nauki o raporcie NIK: będziemy doskonalić tzw. kulturę grantową 

Zamierzamy wspierać najlepsze jednostki badawcze i doskonalić tzw. kulturę grantową - powiedział 
w czwartek podsekretarz stanu resortu nauki Marek Ratajczak podczas dyskusji w sejmowych komi-
sjach nad raportem NIK dotyczącym wydatków państwa na naukę.  

Podczas posiedzenia połączonych komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Innowacyjności 
i Nowoczesnych Technologii omawiano raport Najwyższej Izby Kontroli. Celem kontroli była ocena pra-
widłowości wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na naukę w latach 2009–2011. 

NIK przeprowadziła kontrolę w 28 jednostkach, w tym w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Narodowym Centrum Nauki i Polskiej Akademii 
Nauk oraz w 18 jednostkach naukowych i w 5 uczelniach. 
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Jak zreferował podczas spotkania w sejmie dyrektor Departamentu Nauki, Oświaty i Dziedzic-
twa Narodowego NIK Grzegorz Buczyński, potencjał polskiej nauki rośnie - wzrasta liczba osób zaan-
gażowanych w badania naukowe. Wzrasta też pula środków publicznych przeznaczanych na naukę. 
Mimo to efekty działań nie są zadowalające. Jak wynika z raportu, środków finansowych nie koncen-
truje się wokół dużych badań o istotnym znaczeniu dla społeczeństwa, gospodarki i rozwoju technolo-
gicznego kraju. Tymczasem znaczna pula środków przeznaczana była na drobniejsze prace i projekty 
badawcze. 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marek Ratajczak, przypo-
mniał, że kontrola NIK obejmowała lata 2009-2011, tymczasem w 2011 roku zaczęły wchodzić w życie 
reformy nauki i szkolnictwa wyższego. „Raport przede wszystkim dotyczy końcowego okresu obowiązy-
wania wielu wcześniejszych regulacji prawnych i filozofii wydatkowania środków na naukę” - podkre-
ślił. 

„W konsekwencji oceny dotychczasowego działania systemu finansowania nauki, przygotowa-
ne zostały (...) założenia zmian w ustawie o zasadach finansowania nauki. Są to zmiany porządkujące 
i doprecyzowujące dotychczas stosowane rozwiązania” - wyjaśnił Ratajczak i zapewnił, że założenia te 
przekazane już zostały do konsultacji społecznych. 

Podsekretarz stanu w resorcie nauki powiedział, że jego resort zamierza wspierać działania, 
które mają charakter projakościowy. „Zamierzamy wspierać szczególnie jednostki najlepsze. Stąd 
w ocenie parametryczej jest przewidziana tzw. kategoria A+, czyli jednostek szczególnie się wyróżniają-
cych (...) i będziemy dalej rozwijać i doskonalić tzw. kulturę grantową” - zaznaczył. Wyjaśnił, że od cza-
su ustanowienia Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zasadniczo 
wzrosła skala środków dystrybuowanych wśród naukowców dzięki konkursom. 

Ratajczak w czasie posiedzenia komisji zreferował też dotychczasowe wykorzystanie dotacji 
projakościowej, na którą w 2012 roku przeznaczono prawie 230 mln zł z rezerwy celowej. Jak poinfor-
mował, z całej kwoty do tej pory wydano 214 mln zł. W ramach działań projakościowych rozstrzygnięto 
konkurs na pierwsze Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące, przyznano środki podstawowym jednostkom 
organizacyjnym uczelni, które uzyskały wyróżniającą ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej, na-
grodzono najlepsze programy studiów, przeznaczono środki na kształcenie doktorantów na uczelniach 
niepublicznych oraz na zwiększenie stypendiów dla 30 proc. najlepszych doktorantów. 
Źródło: PAP - Nauka w Polsce, data dostępu 07.12.2012 

Polska Bibliografia Naukowa. Pomysł dobry…  

Od kilkunastu tygodni czekałem na to, aby raz jeszcze przetestować dodawanie publikacji do „Polskiej 
Bibliografii Naukowej” (PBN): https://pbn.nauka.gov.pl/. Pierwsza moja próba (we wrześniu) skończy-
ła się totalnym fiaskiem i wysypaniem aplikacji. Ale po kolei. „Polska Bibliografia Naukowa” to jedno 
z narzędzi tworzonych po to, aby „było lepiej”. Redaktorzy czasopism mieli okazję się z nim częściowo 
zapoznać już rok temu – to właśnie w PBN znajdował się generator czasopism punktowanych, gdzie 
składało się ankietę (i prawdopodobnie – w najbliższej edycji również będzie to miało tam miejsce). Jak 
wówczas wyglądała Polska Bibliografia Naukowa, można zobaczyć we wpisie Generator ankiety aplika-
cyjnej czasopisma naukowego [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/generator-ankiety-aplikacyjnej-
czasopisma-naukowego/]. 

 

Czym jest Polska Bibliografia Naukowa? Z założenia ma to być baza danych polskich publikacji na-
ukowych. Na stronie możemy przeczytać: „Polska Bibliografia Naukowa to portal Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego gromadzący informacje dotyczące polskich i zagranicznych czasopism nauko-
wych oraz publikacji polskich naukowców. Stanowi on część Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyż-
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szym POL-on” [http://polon.nauka.gov.pl/]. Innymi słowy: ma to być ogólnopolska baza danych zawie-
rająca informacje o publikacjach polskich pracowników naukowych. Cel szczytny, a produkt potrzeb-
ny. […] 

Emanuel Kulczycki 
● Cały wpis znajdziesz na blogu Warsztat badacza komunikacji, dokument online: 
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/polska-bibliografia-naukowa-pomysl-dobry/, data dostępu 
03.12.2012 

Ważne dla bibliotek akademickich! (i nie tylko) 

Rozpoczęły się konsultacje społeczne 
[http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/rozpoczynamy-
konsultacje-projektu-zmian-w-szkolnictwie-wyzszym-i-w-nauce/] dotyczące nowelizacji ustaw o szkol-
nictwie wyższym, ustawie o zasadach finansowania nauki oraz kilku innych ustawach. Dla biblioteka-
rzy szczególnie ważne są te zmiany, które mogą zajść w zasadach finanasowania działalności upo-
wszechniającej naukę oraz budowania nowego centralnego systemu informacji naukowej. Zachęcam 
do przeczytania dokumentów i wysyłania uwag do MNiSW. Konsultacje trwają do 28 grudnia tego ro-
ku. Swoje stanowisko z pewnością przygotują zorganizowane gremia bibliotekarskie, ale każdy głos, 
który może wesprzeć status bibliotek akademickich, się liczy. 

Bożena Bednarek-Michalska 
Źródło: Elektroniczna Biblioteka: portal bibliotekarzy i pracowników informacji, data dostępu 
07.12.2012 

MKiDN uwzględniło niektóre uwagi  

W toku konsultacji społecznych uwzględniono niektóre uwagi środowiska bibliotekarskiego  do „Pro-
jektu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wymagań kwalifikacyjnych 
uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach”. 

W czerwcu Stowarzyszenie EBIB przedstawiło swoje stanowisko w sprawie rozporządzenia 
[http://www.nowyebib.info/images/stories/wiadomosci_2/2012_grudzien/pismo_EBIB.pdf]. Otrzyma-
liśmy właśnie oficjalną odpowiedź Ministra 
[http://www.nowyebib.info/images/stories/wiadomosci_2/2012_grudzien/pismo_MKiDN.pdf]. Swoje 
uwagi (dużo bardziej szczegółowe)  zgłosiły też: FRSI, Konferencja DBASP, Konferencja DWBP, Książni-
ca Kopernikańska, PZB, WBP w Krakowie, IINiB UJ, IINISB UW, SBP, Sekcja Krajowa Pracowników 
Bibliotek Publicznych NZSS Solidarność.  
● Proces legislacyjny można śledzić na stronie: http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/505/projekt/47495 
(AR)  
Źródło: Elektroniczna Biblioteka: portal bibliotekarzy i pracowników informacji, data dostępu 
09.12.2012 

Od 2013 roku zmiany w autorskich kosztach uzyskania przychodów 

Autor: Wydawnictwo Prawo dla Praktyków 
Od 1 stycznia 2013 roku wejdzie w życie ważna dla instytucji kultury zmiana w ustawie o podatku do-
chodowym od osób fizycznych. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: 
updof) została ogłoszona w Dz. U. z 20 listopada 2012 roku pod poz. 1278. 

Nowelizacja updof wprowadza m.in. zmiany w zakresie stosowania podwyższonych do 50% 
kosztów uzyskania przychodów przez twórców i artystów wykonawców. W przypadku instytucji kultu-
ry, które są płatnikami tego podatku istotne znaczenie ma ograniczenie stosowania kosztów uzyskania 
przychodów do należności wypłacanych twórcom i artystom wykonawcom. Według nowych przepisów, 
w roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% nie mogą przekroczyć 
½ kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej. Oznacza to, że podwyższo-
ne do 50% koszty nie będą mogły przekroczyć sumy 42 764 zł w jednym roku (85 528 zł: 2). Po prze-
kroczeniu tej kwoty trzeba będzie potrącać koszty uzyskania przychodów według stawki 20%, czyli jak 
od każdej innej umowy zlecenia lub o dzieło. 
Co to oznacza dla instytucji jako płatnika podatku dochodowego od dochodów uzyskiwanych przez 
twórców i artystów? Więcej informacji w grudniowym numerze Poradnika Instytucji Kultury. 
Źródło: Poradnik Instytucji Kultury, data dostępu 06.12.2012 
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Kierunek: biblioteka 

Spójny design polskich bibliotek: powstał bez-
płatny system oznakowania wraz z praktycz-
nym przewodnikiem dla bibliotekarzy 

Polskie biblioteki mają szanse na spój-
ne oznakowanie wewnętrzne, zewnętrzne oraz 
materiały zamieszczane w Internecie. Powstał 
system dla bibliotek autorstwa krakowskiego 
studia projektowego Motor Studio. Jest on 
efektem projektu „kierunek: biblioteka” prowa-
dzonego przez Stowarzyszenie Twórców Grafiki 
Użytkowej (STGU) w ramach Programu Rozwo-
ju Bibliotek. 

Identyfikacja wizualna zaproponowana 
bibliotekom jest zgodna z aktualnymi trendami, 
przyciąga uwagę energetycznymi kolorami, 
a jednocześnie jest prosta i czytelna. W pakiecie 

można znaleźć m.in. logo, czcionki, kierunkowskazy, tablice informacyjne, szablony dokumentów, pla-
katy, naklejki, gadżety, a nawet szablon strony internetowej. Ze wszystkich projektów biblioteki mogą 
korzystać bezpłatnie. 

 

● Cały artykuł oraz przykłady wzornictwa znajdziesz na portalu Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użyt-
kowej, dokument online: http://stgu.pl/kierunek-biblioteka/, data dostępu 07.12.2012 

Choinka z szuflad katalogowych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Olsztynie 

W zeszłym roku zbudowaliśmy choinkę z książek [http://pulowerek.pl/2011/12/o-tym-jak-zrobilismy-
pierwsza-polska-choinke-z-ksiazek/]. Wszystkim się podobała. W tym roku postanowiliśmy po raz ko-
lejny stworzyć coś oryginalnego, coś czego nikt się nie będzie spodziewał. Mamy nadzieję, że też się 
Wam spodoba, bo tym razem jest to Choinka z Szuflad Katalogowych. Na początek film promocyjny: 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bYFIaSnllgc  

● Cały wpis znajdziesz na portalu Pulowerek: http://pulowerek.pl/2012/12/choinka-z-szuflad-
katalogowych-w-bibliotece-uniwersyteckiej-w-olsztynie/  
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Źródło: Pulowerek, data dostępu 03.12.2012 

 

Klub pod Otwartą Księgą  
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, 11 grudnia 2012 roku 

Koło SBP przy BUW zaprasza na spotkanie w Klubie pod Otwartą Księgą z Leszkiem Śnieżko z Cen-
trum NUKAT. Spotkanie zatytułowano „Katalogowanie w czasach zmian: typy dokumentów, zasady, 
formaty danych, kartoteki haseł wzorcowych” i odbędzie się we wtorek 11 grudnia o godzinie 13.30 
w budynku BUW przy ul. Dobrej 56/66 w sala 256. 

Zuza Wiorogórska 
Źródło: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, data dostępu 07.12.2012 

Serwis IBUK PLUS  

Wydawnictwo Naukowe PWN uruchomiło nowy serwis IBUK PLUS 
[http://www.ibuk.pl/konto_plus.html], który ma ułatwić studentom dostęp do podręczników i pracę 
z nimi. Semestralny abonament na 25 podręczników wynosi 99 zł. JGS 
Źródło: Elektroniczna Biblioteka: portal bibliotekarzy i pracowników informacji, data dostępu 
06.12.2012 

PKP: dworce w ręce samorządów: powstaną w nich biblioteki czy muzea 

W najbliższym czasie kilkaset dworców trafi w ręce samorządów. Te planują 
wykorzystać te budynki np. na muzea czy biblioteki. Zyskują obie strony, bo 
PKP, choć na tym nie zarabia, to przynajmniej przestaje do tych budynków 
dokładać. Do 2015 roku na modernizację dworców należących do Grupy 
PKP pójdzie około miliarda złotych. 

Znaczący ruch pasażerski odbywa się jedynie na 20-25 proc. dwor-
ców spośród 2,5 tys. należących do PKP. 

Około 500 dworców to są te obiekty, na których ruch pasażerski 
jest na tyle duży, żeby utrzymały się również w nadchodzącej perspektywie, 

a około 2 tys. obiektów to są te, które muszą znaleźć inne zastosowanie – powiedział Piotr Ciżkowicz, 
członek zarządu Grupy PKP, w wywiadzie dla Agencji Informacyjnej Newseria. 

Sposobem na zagospodarowanie części z nich ma być oddanie ich w ręce samorządów. W tym 
roku do urzędów, od gminnych po marszałkowskie, ma trafić około 60, w przyszłym 100-150 dworców. 
Łącznie w najbliższym czasie ich liczba ma przekroczyć 800 obiektów. Najwięcej dworców, których chce 
się pozbyć PKP znajduje się w województwach wielkopolskim – 228 obiektów i małopolskim – 134. 

Stało się to możliwe po tym, jak dwa lata temu Sejm przyjął nowelizację ustawę 
o komercjalizacji PKP. Część dworców trafiła już do gmin. Wiadomo np., że Karpacz planuje otwarcie 
tam muzeum zabawek, a Stronie Śląskie – Centrum Edukacji Kultury i Turystyki. 

Nie we wszystkich przypadkach gmina jest zainteresowana przejęciem takiego obiektu, ale 
w wielu jest. Chcą je wykorzystywać np. na cele związane ze świadczeniem innych usług publicznych 
np. biblioteka, punkt, w którym straż miejska ma swoją siedzibę – dodał członek zarządu PKP. 

Przekazanie budynku dworcowego jest zwykle nieodpłatne. Tylko niektóre gminy przyjmują je 
w ramach rozliczeń podatkowych z PKP. 

Z punktu widzenia ekonomicznego jest to dla nas i tak korzystne, bo póki co, to na tego typu 
obiektach ponosimy tylko koszty: zaczynając od podatków, a kończąc na kosztach utrzymania, nawet 
jeśli standard tego utrzymania pozostawia wiele do życzenia – powiedział Piotr Ciżkowicz. 

W tym roku wydatki na nowe dworce mają wynieść w sumie ok. 412,5 mln zł. 
W zależności od skali obiektu, to jest od 3 mln zł na małe dworce do kwot rzędu nawet kilku-

dziesięciu milionów złotych w przypadku tak skomplikowanych projektów, jak chociażby ten 
w Katowicach – dodał. 

Pieniądze na modernizację i remont dworców pochodzą z trzech źródeł. Pierwsze to projekty 
deweloperskie, czyli w praktyce przedsięwzięcia z partnerami prywatnymi, jak ma to miejsce 
w przypadku np. Dworca Zachodniego w Warszawie (budowa ma ruszyć w najbliższym czasie) 
[http://dziennikturystyczny.pl/2012/12/tak-bedzie-wygladal-nowy-dworzec-warszawa-zachodnia-
oraz-kompleks-biurowcow-west-station/], obiektów w Poznaniu i Katowicach. 
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Drugim źródłem jest dotacja budżetowa. To jest około 100 mln zł rocznie i wykorzystujemy ją 
w przypadku tych dworców, których potencjał na projekty z partnerami zewnętrznymi jest ograniczony 
albo wcale go nie ma, np. dworców, które są pod opieką konserwatora. Trzecim źródłem jest dotacja 
unijna, z której również realizujemy szereg przedsięwzięć. W tej chwili np. dworzec w Krakowie, a ma-
my nadzieję, że uruchomimy także projekty w Bydgoszczy, Gliwicach i w Szczecinie – wyliczył Piotr 
Ciżkowicz. 

W 2011 roku PKP miało na remonty i modernizację dworców 254,3 mln zł, z tego budżet pań-
stwa wyłożył 144,8 mln zł, a Grupa – 37 mln zł. Z dotacji unijnych pochodziło 72,5 mln zł. 
Źródło: Dziennik Turystyczny, data dostępu 06.12.2012 

Wizerunek bibliotekarza bywa niekiedy zaskakujący... 

http://www.abcgallery.com/A/arcimboldo/arcimboldo9.JPG   
 
„Bibliotekarz” to postać skonstruowana z ułożonych książek. Wystające 
zakładki tworzą ręce, otwarta książka- włosy. Jest to portret Wolfanga 
Laziusa, człowieka z kręgu cesarza Maksymilia II (ojca Rudolfa II). Lazius 
był erudytą i miłośnikiem książek, bibliotekarzem cesarza i kuratorem 
jego zbiorów. Niezwykła pomysłowość malarza zadziwia. Na obraz najle-
piej patrzeć z oddali, wtedy postać bibliotekarza widoczna jest bardzo wy-
raźnie. 
 
Autorem jest włoski malarz Giuseppe Arcimboldo (1527-1593) 
 
 
 
 

Źródło: Biblioteka Wyższej Szkoły Humanitas, data dostępu 02.12.2012 

Wrocławskie dobre książki 

Kilka zdjęć z Wrocławskich Promocji Dobrych 
Książek, już po raz 21 [reportaż w załączeniu do 
ISBNika]. Cieszą tłumy przy stoiskach zlokalizo-
wanych tradycyjnie w Muzeum Architektury. Tym 
razem swoje książki podpisują znani autorzy tuż 
przy stoiskach wydawnictw, które ich książki wy-
dają. Powoduje to co prawda jeszcze większy tłok, 
ale jest dowodem popularności. Lepsze miejsce 
miał Janusz Leon Wiśniewski (na slajdach i kolej-
ka wielbicieli i sam autor z sygnetem), ale schowa-
na w kąciku Małgorzata Musierowicz miała do 
podpisu dużo, dużo więcej chętnych. Wielkim po-
wodzeniem cieszyła się jak zwykle sala zamieniona 
w pracownię plastyczną dla dzieci (slajdy), a także 
stoisko na którym obsługująca uczyła dzieci jak 
się produkuje odznak z rysunkami przyczepiane 
do odzieży. 

Z nowości – stoisko producenta pięknych mebli drewnianych i odzieżowego rękodzieł ukraiń-
skiego. Prawie na koniec pokazu sfotografowane stoisko prywatnego wydawnictwa, gdzie daje się czy-
telnikom lekturę, którą syci się Lud Smoleński. Nie zanotowaliśmy żadnych ekscesów związanych 
z tym faktem. 
● Zdjęcia wykonano iPhonem S4 

Ryt 

 
Źródło: RyT, korespondencja nadesłana 02.12.2012 
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Europeana czyli zbiór dokumentów wszelkiego rodzaju  

 
Odnajdujemy angielską grafikę na której ojciec (może dziadek, może znajomy) czy-
ta synowi pouczającą książkę. Bez specjalnej okazji, po prostu - czyta. Ojciec nie 
ma pojęcia, że za jakiś czas głośne przekazywanie treści dzieła będzie się odbywało 
w formie akcji społecznej, a sfora kindli będzie tuż, tuż za filarem… 

 
rYt 

Źródło: RyT, korespondencja nadesłana 05.12.2012 

________________________________________________________________ 

Od redaktora  
Zajrzyj koniecznie na stronę internetową naszej Sekcji: http://biblioteka.wsb-
nlu.edu.pl/biuletyn.html, którą redagują koleżanki i koledzy z Biblioteki Wyższej 
Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu. 

Prośba o wzajemność... Będę wdzięczny niezmiernie za aktywne redagowanie na-
szego elektronicznego informatora, czyli o nadsyłanie informacji: 
● o planowanych konferencjach i seminariach naukowych (wraz z adresem stro-
ny internetowej); 
● o spotkaniach metodycznych i warsztatowych;  

● o nowościach wydawniczych (będę wdzięczny za elektroniczną wersje okładki oraz spisu treści);  
● o sposobie ich bezpłatnego pozyskania lub o warunkach zakupu;  
● o zakończonych badaniach naukowych, w tym o zakończonych przewodach doktorskich i habilita-
cyjnych;  
● o innych faktach, które można zamieścić w kronice dokumentującej działalność naukowo-badawczą 
bibliotek niepaństwowych szkół wyższych.  
Zapewniam rozpowszechnienie informacji w formie niniejszego informatora Sekcji Bibliotek Niepań-
stwowych Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – ISBNik. Serdecznie dziękuję i po-
zdrawiam 

Wojciech Rozwadowski 

Bieżące informacje znajdziesz na Facebooku:  
http://www.facebook.com/pages/ISBNik-informator-Sekcji-bibliotek-nsw-ZG-

SBP/268166269865948?sk=wall 
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ISBNik: Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych  

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ 

 

Adres redakcji ISBNika. Redaktor: Wojciech Rozwadowski. Adres redakcji: ul. Renesansowa 13 lok. 38 
01-905 Warszawa, tel. 503.382.910, email: wojciech.rozwadowski@gmail.com, isbnik@gmail.com.  

Stale współpracują: Stefan Kubów (Biblioteka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu); Ryszard 
Turkiewicz – emeRyTowany starszy kustosz z Wrocławia; Henryk Hollender (Biblioteka Uczelni Ła-
zarskiego), Barbara Zieleniecka (Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu). 

Redaktor „ISBNika – informatora Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich” dokłada wszelkich starań, aby nie rozsyłać niechcianej poczty. 
Uprzejmie informujemy, iż Państwa adres email został pozyskany bezpośrednio z Państwa strony in-
ternetowej lub z oficjalnych i ogólnie dostępnych baz danych i w związku z tym, w myśl art.10 par. 2 
Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 144.1204) 
niniejszy email nie stanowi przesyłki mającej znamiona spamu. Jeżeli jednak nie życzycie sobie Pań-
stwo dalszych informacji na temat naszej oferty prosimy o odpowiedź z NIE w tytule.  


