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Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych  
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

R. 8, z. 22 (226): poniedziałek, 10 czerwca 2013 roku 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

SBP/268166269865948 

Krajowy Zjazd Delegatów SBP 2013 - dzień pierwszy: relacja 

Szczegółową relację z pierwszego dnia obrad znajdziesz tutaj: 
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=8644&prev=1  
 

Dokonano m.in. wyboru na kadencję 2013-2017: przewodniczącego Sto-
warzyszenia Bibliotekarzy Polskich, członków Zarządu Głównego SBP, Głównej 
Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego. 

 
 
 
Delegaci ponownie wybrali na Przewodniczącego SBP Elżbietę Stefańczyk 

[http://www.sbp.pl/artykul/?cid=695&prev=1] – pełnomocnika dyrektora Biblio-
teki Narodowej ds. współpracy z bibliotekami publicznymi. 

 
 

Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 08.06.2013 

KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE – zapowiedzi 

Homo communicativus. Współczesne oblicza komunikacji i informacji 
ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa,  
Toruń, 24-25 czerwca 2013 roku 

24–25 czerwca 2013 roku Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK organizuje Ogólnopolską In-
terdyscyplinarną Konferencję Naukową Homo communicativus. Współczesne oblicza komunikacji i in-

formacji. 
Celem konferencji będzie wymiana poglądów na temat człowieka i jego roli w świecie współcze-

snych technologii komunikacyjno-informacyjnych. Przedmiotem rozważań będą nie tylko kwestie ko-
munikacyjnej sprawności, ale także komunikacyjnej świadomości, a więc umiejętności wykorzystywa-
nia wiedzy z takich obszarów, jak: multimedia, zarządzanie informacją, psychologia i socjologia komu-
nikacji, informatyka, kognitywistyka, językowe strategie komunikacyjne czy massmedia. Wśród dysku-
towanych zagadnień szczegółowych znajdą się: 

 
● nowoczesne źródła i kanały informacji, 
● usługi online, 
● heurystyka informacyjna, 
● e-włączenie – wsparcie instytucjonalne i 

środowiskowe, 
● homo legens i jego udział w e-literacy, 
● konwergencja, globalizacja i glokalizacja 

mediów, 
● obszary współpracy sektora biznesowego 

z naukowym (nauki humanistycz-
ne i społeczne), 

● kompetencje medialne i informacyjne, 
● komunikacja interpersonalna a komuni-

kacja wirtualna, 

● narzędzia cyfrowe w humanistyce i na-
ukach społecznych, 

● poetyka mediów, 
● semiotyka i antropologia nowych mediów, 
● homo communicans a homo ludens, 
● cloud computing, 
● InfoVis, 
● jus internet, 
● text mining, data mining, 
● media społecznościowe w biznesie, 
● coaching, mentoring i peer-networking, 
● fundraising, sponsoring, crowdfunding. 
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W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w sesjach konferencyjnych oraz w panelu 
dyskusyjnym. Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie WWW, pod adresem: 
http://www.inibi.umk.pl/homocommunicativus/program.pdf 

Zachęcamy także do udziału w koncercie soulowo-jazzowym w wykonaniu Joanny Czajkow-
skiej i zespołu Igora Nowickiego (współpracującego m.in. z Teatrem im. Wilama Horzycy w Toruniu) 
oraz zapoznania się z wystawą Przestrzenie wiedzy, będącą kontynuacją cyklu międzynarodowych eks-
pozycji „Places & Spaces”. 

Patronat medialny nad konferencją objęły: lokalna rozgłośnia Radio GRA, tygodnik „Teraz To-
ruń”, czasopismo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie „e-mentor”, Elektroniczny Biuletyn „EBIB” 
oraz miesięcznik „Forum Akademickie”. 
● Szczegóły programowe i organizacyjne znajdziesz na stronie Konferencji: 

http://www.inibi.umk.pl/homocommunicativus/  
Źródło: Elektroniczna BIBlioteka: portal bibliotekarzy i pracowników informacji, data dostępu 
08.06.2013 

 

Zjazd Niemcoznawców również dla bibliotekarzy! 

Organizatorzy II Zjazdu Niemcoznawców pomyśleli również o bibliotekarzach! Dla nich specjalnie od-
będzie się osobne forum na temat: Współczesne Niemcy (1989- ) w księgozbiorach polskich bibliotek 
i instytucji kultury. Wszyscy zainteresowani będą mogli wziąć udział w tej niecodziennej dyskusji. 

Serdecznie zapraszamy reprezentantów bibliotek niemcoznawczych, które podczas forum za-
prezentują się w krótkim 5-10 minutowym wystąpieniu. Każda z instytucji otrzyma możliwość przygo-
towania postera o jej działalności. Organizatorzy Zjazdu zadbają zaś o jego wydruk i oprawę tworząc 
w ten sposób wyjątkową galerię dla pozostałych niemcoznawców. 

Jednak galeria to nie wszystko! Prawdziwą wisienką na torcie szykowaną dla bibliotekarzy jest 
wybranie grupy roboczej, która zajmie się przygotowaniem bazy bibliotek niemcoznawczych na portalu 
internetowym niemcy-online [http://www.niemcy-online.pl/] – jednym z największych w Polsce infor-
mującym na bieżąco o aktualnościach zza Odry. 
● W razie pytań prosimy uprzejmie o kontakt z: dr kust. dypl. Edytą Kotyńską: 

biblioteka@wbz.uni.wroc.pl  
● Więcej informacji programowych i organizacyjnych na stronie Zjazdu, dokument online: 

http://zjazdniemcoznawcow.pl/  
Źródło: Zjazd Niemcoznawców, data dostępu 03.06.2013 

KONFERENCJE BRANŻOWE I NAUKOWE – relacje 

Biblioteki w świecie komunikacji sieciowej 
konferencja SBP, Warszawa, 6-7 czerwca 2013 roku 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zorganizowało 6 i 7 czerwca 2013 roku w Warszawie konferencję 
Biblioteki w świecie komunikacji sieciowej. Podczas dwudniowego spotkania, które odbyło się w hotelu 
Golden Tulip, omawiane były m.in. miejsce biblioteki w cyfrowym świecie, doświadczenia bibliotek dzia-
łających w konsorcjach, problemy prawne funkcjonowania bibliotek w rzeczywistości sieciowej. 

● Sesja pierwsza – 6 czerwca 2013 roku 

Punktualnie o 11.00 rozpoczęła się dwudniowa konferencja „Biblioteka w świecie 
komunikacji sieciowej”. Po przywitaniu uczestników przez przewodniczącą SBP, 
Elżbietę Stefańczyk, głos zabrała Ewa Kobierska-Maciuszko (prowadząca pierwszą 
sesję „Biblioteki w społeczeństwie wiedzy”) przedstawiając szerzej sylwetki prelegen-
tów. 

Pan dr Zdzisław Dobrowolski (IINiSB UW) zaprezentował siłę technologii in-
formacyjnej, przywołując m.in. prawo Roberta Metcalfa. Podkreślił, że biblioteki są zmuszone poddać 
się tym zmianom, jeśli chcą nadążyć za niezwykle szybko rozwijającą się rzeczywistością sieciową. 
Obecnie, biblioteka najchętniej postrzegana jest przez czytelników jako wygodny klub, w którym prócz 
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dostępu do książek papierowych, można korzystać z audiobooków, komputerów, baz danych, gier 
i filmów.  

Następnym prelegentem był dr hab. Dariusz Pawelec (CINiBA). Opowiedział on o przełomowym 
przedsięwzięciu połączenia dwóch potężnych bibliotek uczelnianych w jedną - Centrum Informacji Na 
ukowej i Bibliotekę Akademicką w Katowicach. Oprócz kwestii architektoniczno-archiwalnych trzeba 
było się zmierzyć także z prawem akademickim, które wymaga m.in. istnienia odrębnej biblioteki na 
każdej uczelni. Udało się jednak pokonać wszystkie przeszkody i zmierzyć się z tak poważnym wyzwa-
niem, czego widocznym efektem jest działanie na Śląsku jednej z nowocześniejszych bibliotek uniwer-
syteckich w Polsce. 

 

Natomiast dr Justyna Jasiewicz (IINiSB UW) przybliżyła treści zawarte w swojej książce „Kom-
petencje informacyjne młodzieży”, opartej na prowadzonych przez siebie badaniach wśród młodych 
użytkowników nowych mediów. Nowoczesne technologie stały się nierozerwalnym elementem życia 
większości ludzi na świecie – aby się komunikować, znajdować informacje, uczyć, właściwie niezbędną 
jest umiejętność poruszania się w sieci, już od coraz wcześniejszych lat. Komputer bez dostępu do In-
ternetu staje się coraz częściej sprzętem nieużytecznym. Jednak jak pokazują statystyki, część ludzi 
nie potrafi odnaleźć się w świecie nowych technologii – nie z powodu braku dostępu czy środków fi-
nansowych, ale z braku potrzeby, najczęściej uwarunkowanej brakiem umiejętności. Stąd tak nie-
zbędne jest nabywanie kompetencji informatycznych – umiejętności korzystania z nowoczesnych 
sprzętów, programów czy aplikacji, jak również kompetencji informacyjnych – wyszukiwania informa-
cji, oceniania ich wartości i ważności, itp. 

Pierwsza sesja zakończyła się wystąpieniami sponsorów – pana Macieja Dziubeckiego z firmy 
Aleph Polska oraz pani Katarzyny Pengiel z firmy Ateria, AudioBook. 

nad. Małgorzata Woźniak 
Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 08.06.2013 

●Sesja druga i trzecia – 6 czerwca 2013 roku 

Po obiedzie nadszedł czas na kolejne punkty bogatego, konferencyjnego programu. Druga sesja doty-
czyła światowego obiegu metadanych. 

Pani profesor Jadwiga Woźniak-Kasperek (IINiSB UW) nakreśliła wizję przyszłości języków in-
formacyjno-wyszukiwawczych. W swojej prezentacji omówiła przede wszystkim niedostatki słów klu-
czowych, podając jednocześnie rozwiązania ulepszające zastosowanie różnorodnych sformułowań. 

Dr Marek Nahotko (IINiB UJ) przedstawił współdziałanie metadanych, sposoby ich pozyskiwa-
nia, semantykę i pragmatykę natomiast pan Leszek Śnieżko (Centrum NUKAT, BUW) zaprezentował 
innowacyjny format BIBFRAME, następcę MARC. Ten ostatni format był wielokrotnie krytykowany za 
skomplikowane użytkowanie, ograniczone możliwości oraz bycie przeszkodą w nawiązywaniu współ-
pracy z instytucjami spoza sektora bibliotecznego. 

Drugą część spotkania zakończyło wystąpienie przedstawiciela firmy IBUK libra, pana Piotra 
Kołacza. 

Sesja trzecia, zatytułowana „Małe biblioteki kontra giganci sieciowi i znikąd ratunku? Jak 
przetrwać poza konsorcjum”, rozpoczęła się ok. 16.30. 

Pan Mariusz Gabrysiak (Dolnośląska Biblioteka Publiczna) przedstawił informatyczne projekty 
realizowane przez bibliotekę dolnośląską, takie jak m.in. Bibliografia regionalna Dolnego Śląska, Dol-
nośląski Zasób Biblioteczny czy Cyfrowy Dolny Śląsk. 
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Pani Danuta Brzezińska (TNBSP) omówiła sytuację szkolnych bibliotek. Biblioteka szkolna jest 
fundamentem edukacji literackiej, pierwszym miejscem, gdzie młodzi czytelnicy uczą się wyszukiwać 
informacje, korzystać z różnorodnych naukowych źródeł, z tego też m.in. powodu powinna być trakto-
wana ze szczególną dbałością. 

Ostatnia głos zabrała pani Agnieszka Koszowska (FRSI), przybliżając działania Programu Roz-
woju Bibliotek. Podczas pierwszej i drugiej tury programu, do bibliotek publicznych przekazano ponad 
9 tys. sprzętów elektronicznych (m.in. komputerów, drukarek, monitorów multimedialnych czy apara-
tów cyfrowych). Odbyły się już III kongresy bibliotek publicznych, podczas których poznać można było 
niezwykle ciekawe inicjatywy lokalnych placówek, posłuchać interesujących wykładów i poznać nowe 
pomysły na biblioteczne przedsięwzięcia. Program wciąż się rozwija i w coraz szerszym zakresie udaje 
mu się pomagać środowisku bibliotecznemu. 

Tak oto pierwszy dzień konferencji dobiegł końca. Jeszcze tylko uroczysta kolacja w ogrodach 
BUW i drugi dzień ciekawych wykładów przed nami. 

nad. Małgorzata Woźniak 
● zob. galerię zdjęć: http://www.sbp.pl/galeria/szczegoly?galeria_id=8626  
Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 08.06.2013 

● Sesja czwarta – 7 czerwca 2013 roku 

7 czerwca to drugi dzień konferencji. O godzinie 9.00 rozpoczęliśmy wykładem pani Barbary Szczepań-
skiej (Kancelaria Prawna Lovells), „Biblioteki-dostęp-prawo. Czy i jaki interes publiczny realizujemy?”. 

Pani Barbara w swoim wystąpieniu odpowiedziała twierdząco na postawione w tytule pytanie i 
omówiła specyfikę działalności bibliotek w zakresie interesu publicznego. Biblioteka to wielowymiarowy 
dostęp do zasobów – zarówno papierowych, jak i cyfrowych, łącza internetowego czy materiałów audio-
video. Jest miejscem, które, co trzeba mocno podkreślić, nie stoi w kontrze wobec twórców, ale ich 
wspiera, nabywając tworzone przez nich dzieła i promując je wśród użytkowników. Bibliotekarze po-
winni aktywnie uczestniczyć we wszelkich konsultacjach społecznych dotyczących prawa autorskiego, 
bowiem ich głos jest niezbędny do tworzenia dobrych przepisów, przychylnych także działalności bi-
bliotek. 

Następnie głos zabrał pan dr Krzysztof Siewicz (Kancelaria Prawna), prezentując problemy, ja-
kie mogą pojawiać się w bibliotekach w kontekście prawa dotyczącego rzeczywistości cyfrowej. Podsta-
wowe trudności wynikają z niewiedzy nt. praw autorskich lub braku dostępu do pomocy prawnej, 
a także niejasność przepisów. Wielokrotnie konkretny przypadek działania interpretowany jest na róż-
ne sposoby, w zależności czy to od placówki, czy nawet określonej sytuacji. 

IV sesję zakończyło wystąpienie partnera wspierającego SBP – pana Leszka Masadyńskiego, 
prezesa firmy Sokrates Software. 
Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 08.06.2013 

● Sesja piąta – 7 czerwca 2013 roku 

Piątą sesję konferencji „Biblioteki w świecie komunikacji sieciowej” rozpoczął dr Henryk Hollender 
(Uczelnia Łazarskiego) prezentacją „Think big! Integracja publicznych zasobów informacji o dokumen-
tach”. Epoka cyfrowa diametralnie zmieniła możliwości zlokalizowania zasobów i dostęp do nich. Inte-
gracja następuje stopniowo we wszystkich dziedzinach życia, gdzie kilka urządzeń zastępuje się jed-
nym, wielofunkcyjnym. Podobne zmiany zaczynają także zachodzić w środowisku baz danych i wyszu-
kiwarek. Czy jednak, w tym przypadku, jest to jedyny słuszny kierunek? 

Drugim referentem był profesor Wiesław Babik (IINiB UJ) z wykładem pt. „Ekologia informacji 
w Internecie i bibliotece”. Mianem „ekologii informacji” można określić jej „czystość”, jasność przekazu 
i odsianie zbędnych wiadomości i spamu. To także opis relacji użytkownik-Internet, przyjęcie odpowie-
dzialności za korzystanie z sieci i udostępnianie w niej danych. Z pozoru może się wydawać, że tego 
typu „ekologia” jest zbędna. Jednak obserwując zalew informacyjny następujący w sieci, atakujące 
reklamy, przesyłane newsy, przestrzeganie zasad „ekologii informacji” zaczyna być nieodzowne.  
Ostatnią sesję konferencji „Biblioteki w świecie komunikacji sieciowej” zamknęła dyskusja, podsumo-
wująca zarówno ostatnią sesję, jak i całą konferencję. Część uczestników wyjeżdżała z niedosytem 
i pomysłami na kolejne tematy warte poruszenia, a dotyczące całego cyfrowego świata. 

nad. Małgorzata Woźniak 
Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 08.06.2013 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
Od numeru 140, Biuletyn EBIB będzie się ukazywał w systemie OJS 
(dzięki lokalizacji wykonanej przez zespół Ewy Rozkosz). Niedawna de-
strukcja starego portalu zdopingowała nas do wdrożeń, które od dawna 
planowaliśmy. Jeszcze nie dopracowaliśmy szaty graficznej, ale numer 
został złożony w nowym systemie, który ułatwi też życie naszym auto-
rom. Zachęcamy do oglądnięcia nowego numeru pod adresem: 
http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib 
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Biuletyn EBIB jest czasopismem fachowym dla bibliotekarzy założonym przez wolontariuszy na liście 
INFOBIB-L w roku 1998. Wychodzi tylko w postaci elektronicznej od kwietnia 1999 roku w modelu 
open access (swobodnego dostępu do treści). Częstotliwość jego ukazywania się wynosi 9-10 numerów 
rocznie. Czasopismo jest widoczne na liście DOAJ [http://www.doaj.org/]. 

No 140 (2013): Biblioteki uczelni niepublicznych i ich problemy 

Spis treści 

Felieton 
● Felieton / Dorota Lipińska, Beata Antczak-Sabala, dokument online: 

http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/12  
PDF: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/12/10  

Artykuły 
● Współpraca kadry akademickiej z biblioteką — diagnoza obszarów problemowych (na przykładzie 

Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu) / Ewa Anna Cywińska. dokument online: 
http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/5  
PDF: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/5/3  

● Awans zawodowy pracownika biblioteki niepaństwowej szkoły wyższej. Problemy prawne i organiza-
cyjne / Aleksandra Marciniak, dokument online: 
http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/11  
PDF: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/11/9  

● Ocena i charakterystyka zawodu bibliotekarza w uczelniach niepublicznych na podstawie badań an-
kietowych / Paweł Pioterek, Janina Przybysz, dokument online: 
http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/9  
PDF: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/9/6  

● Nie tylko czytanie — oddziaływanie pedagogiczne bibliotek wyższych szkół niepublicznych / Katarzy-
na Gradzik, dokument online: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/4  
PDF: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/4/2  

Badania, teorie, opinie 
● Problemy związane z urlopami bibliotekarzy / Elżbieta Golec-Nycz, dokument online: 

http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/3  
PDF: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/3/1  

● Student dojrzały w bibliotece akademickiej / Magdalena Kokosińska, dokument online: 
http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/6  
PDF: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/6/4  

Komunikaty 
● Źródła finansowania projektów bibliotecznych. Na przykładzie Biblioteki Krakowskiej Akademii im. 

Andrzeja Frycza Modrzewskiego / Aneta Januszko-Szakiel, Karolina Imiołek, Aleksandra Faj-
fer, dokument online: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/7  
PDF: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/7/7  
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Z ŻYCIA SEKCJI 

Tydzień bibliotek nie tylko w Bibliotece Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 

Tradycyjnie na początku maja w całej Polsce odbywają się „imprezy” związane z tygodniem bibliotek. 
W tym roku Tydzień Bibliotek trwał od 8 do 15 maja. Ta ogólnopolska akcja promująca czytelnictwo, 
a i samych bibliotekarzy, zorganizowana została już po raz dziesiąty przez Zarząd Główny Stowarzy-
szenia Bibliotekarzy Polskich. „Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych” to hasło dla tych wszystkich, 
którzy chcieliby zobaczyć, na ile zmienia się obraz współczesnej biblioteki. Hasło Tygodnia Bibliotek 
2013 pozwala w różnych formach pokazać pozytywne zmiany, które zachodzą w naszych placówkach. 
Biblioteka, jako przestrzeń dla kreatywnych, staje się miejscem inspiracji i realizacji wielu niezwykłych 
pomysłów na promowanie literatury i zachęcanie do sięgania po książki każdego odbiorcę, bez względu 
na wykształcenie, wiek czy światopogląd. 

W ramach „tygodnia bibliotek” odbywało się wiele wystaw, konkursów, spotkań. Cały tydzień 
a nawet miesiąc wypełniony był wieloma ciekawymi imprezami, z których warto wymienić kilka, w któ-
rych uczestniczyli pracownicy Biblioteki WSB m. in.: 
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1. spotkanie „wyprawy w nieznane – raj nieutracony” zorganizowane przez Bibliotekę UE w Poznaniu. 
Przedstawiono w nim relacje z wypraw do krajów Ameryki Południowej i Azji i omówiono spo-
soby ich organizowania. 

2. warsztaty w zakresie udzielania I pomocy, które odbyły się w Bibliotece Uniwersytetu Medycznego 
w Poznaniu, 

3. wycieczka do bibliotek wydziałowych campusu UAM na Morasku, 
4. wykład „O przyjęciach prawie wszystko” w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu 
5. rajd rowerowy „odjazdowy bibliotekarz” zakończony rodzinnym piknikiem. 

Biblioteka WSB zorganizowała po raz piąty seminarium „Biblioteki świata”. Tym razem były to 
prezentacje bibliotek francuskich i wiedeńskich. Przedstawiły je Aleksandra Mikołajska z Biblioteki 
UAM w Poznaniu i Karolina Popławska z Biblioteki Politechniki Poznańskiej. Prezentacje dotyczyły nie 
tylko samych bibliotek, ale także historii i kultury tych krajów i były wzbogacone o różne ciekawostki. 
Mimo, iż cały ten tydzień wypełniony był wieloma ciekawymi imprezami to w naszym seminarium 
uczestniczyło prawie 70 bibliotekarzy, głównie z Poznania, ale i z Torunia czy Leszna. Dodatkową 
atrakcją był spektakl teatru castingowego mplusm „Jeleń” S. Mrożka. 

Zorganizowano również konkurs fotograficzny „Bibliotekarz inny niż myślisz”, który miał na ce-
lu pokazanie pracy bibliotekarzy w ujęciu humorystycznym i z dystansem. Podczas seminarium odbyło 
się głosowanie, w wyniku którego 1 miejsce zdobyła Julita Wieczorek z Biblioteki UE w Poznaniu, na-
tomiast 2 i 3 miejsce przyznano Natalii Cofcie z Biblioteki Politechniki Poznańskiej. Nagrody ufundo-
wała firma Passion Decor z Poznania, która również przygotowała dekoracje wnętrz. 

Natomiast dzięki sponsorowi, jakim było Wydawnictwo Wolters Kluwer, które jest największym 
wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim, mogliśmy zaprosić uczestników na 
poczęstunek, bowiem jak wiadomo najciekawsze rozmowy toczą się przy kawie. 

Kolejnym wydarzeniem, na które Biblioteka 
WSB może zaprosić wszystkich chętnych 
będzie XV Jubileuszowa Konferencja Biblio-
tek Wyższych Szkół Niepublicznych. Zainte-
resowanych odsyłamy do strony: 

http://www.wsb.pl/poznan/xv-
ogolnopolska-konferencja-bibliotek-

wyzszych-szkol-niepublicznych-w-polsce  
Zapewniamy mnóstwo atrakcji (spektakl teatralny, bankiet w restauracji „Pod pretekstem” na 

terenie Zamku Cesarskiego) oraz wspomnienia z wszystkich dotychczasowych konferencji – a jest co 
wspominać:-) 

Przy okazji Biblioteka WSB może się pochwalić, że w tegorocznych wyborach wszedł do Zarzą-
du Oddziału Poznańskiego SBP i do Zarządu Okręgu Wielkopolskiego SBP - Paweł Pioterek. 

Gratulujemy i życzymy dużo ciekawych pomysłów i wytrwałości w ich realizacji. 
Janina Przybysz 

Źródło: Janina Przybysz, korespondencja nadesłana 03.06.2013 

 

 

  
 2 miejsce w konkursie, autor: Natalia Cofta 1 miejsce w konkursie, autor: Julita Wieczorek 
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Dekoracje i nagrody, autor: Natalia Cofta 

  
 autor: Ewa Cywińska Organizatorzy seminarium, autor: Natalia Cofta 

 

Blues jako zjawisko kulturowe - dr Jerzy Kossek  
projekt Biblioteka w trzech wymiarach, Dabrowa Górnicza, 19 czerwca 2013 roku 

Biblioteka Akademicka Wyższej Szkoły Biznesu serdecz-
nie zaprasza na spotkanie zatytułowane „Blues jako zja-
wisko kulturowe”, dnia 19 czerwca 2013 roku, o godzinie 
16.30, w sali 425. Spotkanie poprowadzi dr Jerzy Kossek 
- współorganizator Rava Blues Festival.  
Jerzy Kossek (ur. 1 lutego 1961 w Katowicach) – polski 
amerykanista, literaturoznawca, poeta, prozaik, krytyk 
literacki, wykładowca akademicki, propagator kultury 
amerykańskiej, teoretyk bluesa, kompozytor, wokalista, 
producent muzyczny, współorganizator Rawa Blues Fe-
stival, współtwórca Tygla Kulturalnego na Rawa Blues 
Festival, założyciel Kawiarenki Poetyckiej Rawa Blues, 
Stowarzyszenia O'Blues/ie Naukowo, twórca Klubu Ame-
rykańskiego, pierwszej na świecie naukowej konferencji 

poświęconej bluesowi oraz międzynarodowego seminarium o kultowej amerykańskiej drodze Route 66. 
Jest autorem licznych publikacji dotyczących kultury i literatury amerykańskiej m.in. monografii Stu-
art Dybek – bard z Chicago (2012). Obecnie pracuje nad książką poświeconą bluesowi. 
Źródło: Biblioteka Akademicka Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej im prof. Jerzego Altkorna, 
data dostępu 03.06.2013 
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Podróż senna 
wernisaż wystawy, Katowice, 16 czerwca 2013 roku 

Autorka prac Katarzyna Pyrchała - studentka grafiki w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach za-
prasza na fotograficzną podróż do... - no właśnie, tego dowiemy się już wkrótce. Wernisaż wystawy od-
będzie się 16 czerwca 2013 roku w Bibliotece Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach o godz. 11.00. 
Serdecznie zapraszamy. 

 

Źródło: Biblioteka Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, data dostępu 09.06.2013 

INFORMACJE DLA FACHOWCÓW 

 
Wszystkich, którzy są ciekawi, jakie objawy daje bibliączka, księglizna i ropen access. Wszystkich, któ-
rzy zastanawiają się, dlaczego “bibliotekarz” jest słowem nieprzywoitym i dlaczego małżeństwo teorii 
z praktyką nie zostało skonsumowane. Wszystkich, którzy nie słyszeli jeszcze anegdoty o żartujących 
bibliotekarkach i wreszcie tych, którzy chcą się dowiedzieć, na kogo prof. Jacek Wojciechowski będzie 
się czaił w piekle. A szczególnie tych, którym profesja już za głośno trąbi na alarm, zapraszamy na spo-
tkanie pt. “Lepiej pójść po rozum do głowy: o bibliotekach według prof. Jacka Wojciechowskiego”. 

Dyrekcja Biblioteki Jagiellońskiej oraz Koło Grodzkie SBP w Krakowie serdecznie zapraszają 
na spotkanie, które odbędzie się w ramach Salonu Literackiego Jagiellonki. Spotkanie poprowadzą 
Agnieszka Korycińska-Huras i Żaneta Kubic. Sala konferencyjna BJ, 11 czerwca 2013 roku, godz. 
17.00 (wejście od ul. Oleandry). 
Źródło: Spotkanie z prof. Jackiem Wojciechowskim, data dostępu 04.06.2013 
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Projekt Ustawy o bibliotekach trafił do MKiDN 

W środę 29 maja 2013 roku projekt ustawy o bibliotekach, opracowany przez zespół powołany uchwa-
łą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, został złożony w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 
● projekt ustawa: http://www.ebib.pl/wp-content/uploads/2013/06/ustawa.doc  
● uzasadnienie: http://www.ebib.pl/wp-content/uploads/2013/06/uzasadnienie.doc  

Nadesłała: Elżbieta Stefańczyk 
przewodnicząca SBP 

Źródło: Elektroniczna BIBlioteka: portal bibliotekarzy i pracowników informacji, data dostępu 
08.06.2013 

Ocena dorobku naukowego 

Ocena dorobku naukowego by Ewa Rozkosz on Jun 
06.2013  
 
 
Prezentacja wykorzystana podczas „Warsztatów Ba-
dacza 2” (Poznań, 28 maja 2013 roku). 
 
 
Źródło: Slideshare.net, dokument online: 
http://www.slideshare.net/EwaRozkosz/ocena-
dorobku-
naukowe-
go?fb_action_ids=619836778028254&fb_action_type
s=slideshare%3Aupload&fb_source=og_snowlift_phot

o_robotext, data dostępu 06.05.2013 

Sumaryczny Impact Factor – zmora doktora 

Do 30 września 2013 roku osoby ubiegające się o nadanie stopnia doktora habilitowanego mogą wy-
bierać, jakim trybem toczyć będzie się postępowanie: starym czy nowym. Nowe kryteria oceny w postę-
powaniu habilitacyjnym budzą sporo negatywnych emocji w środowisku akademickim. Można o nich 
(kryteriach) pisać opierając się na jawnej zawartości rozporządzenia 
[http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111961165] bądź sięgając do różnorodnych inter-
pretacji, wychodzących poza obręb wspomnianego aktu prawnego (np. wymaganie od habilitanta okre-
ślonej liczby punktów za publikacje lub określonej liczby prac w czasopismach z Listy Filadelfijskiej). 
Postanowiłam wziąć pod lupę jedno z kryteriów: sumaryczny impact factor.  

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie 
kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111961165]: 

§ 4. Kryteria oceny w zakresie osiągnięć naukowo-badawczych habilitanta we wszystkich obszarach 
wiedzy obejmują: 

3) sumaryczny impact factor publikacji naukowych według listy Journal Citation Reports (JCR), zgod-
nie z rokiem opublikowania 

Co to jest sumaryczny impact factor? 

Aby wyjaśnić, czym jest sumaryczny impact factor (Sum IF), trzeba rozpocząć od definicji im-
pact factora (IF). IF to wskaźnik wpływu (miara oddziaływania) obliczany dla czasopism indeksowa-
nych w Science Citation Index Expanded oraz Social Sciences Citation Index (bazy bibliometryczne 
firmy Thomson Reuters). 

Aby ustalić IF czasopisma dla roku n, należy posłużyć się wzorem (Nowak, 2006, s. 109): 

C(n-1) + C(n-2) 
———————– 
A(n-1) + A(n-2) 

C – liczba cytowań jakie uzyskały w roku n wszystkie artykuły opublikowane w czasopiśmie 
w latach n-1 oraz n-2 

A – liczba artykułów naukowych, jakie ukazały się w tym czasopiśmie w latach n-1 oraz n-2 

O istnieniu sumarycznego impact factora dowiedziałam się z rozporządzenia MNiSW. Wskaźnik 
o takiej nazwie nie występuje w znanej mi polskiej czy zagranicznej literaturze z zakresu bibliometrii. 
Pojawia się w niej natomiast wskaźnik wpływu autora (impact factor autora). Prof. UAM Piotr Nowak 
definiuje go następująco (2006, s. 133-134): 
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Jednym z sugerowanych sposobów jest obliczanie tzw. wskaźnika wpływu autora (impact fac-
tor, author), rozumianego jako suma IF czasopism, w jakich autor publikował (Diodato 1994, 84) 

pokazuje jaki jest stosunek badaczy bibliometrii do tego parametru: 
(…) problem klasyfikowania badaczy na podstawie wskaźnika wpływu (impact factor) czaso-
pism, w których publikują, dla wielu specjalistów w dziedzinie bibliometrii jest kontrowersyjny. 
(…) stosowanie go w ocenie pracy uczonych ma wielu przeciwników. 

oraz ujawnia nieadekwatność współczynnika do rzeczywistego zainteresowania publikacjami danego 
autora (mierzonego liczbą cytowań): 

Nie ma żadnej gwarancji, że artykuł opublikowany w periodyku naukowym o wysokim IF fak-
tycznie był często cytowany. Wręcz przeciwnie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że był cyto-
wany rzadko, przy czym niewykluczone, że nie został zacytowany nigdy. 
Sytuację, o której mowa, łatwo ekstrapolować na przypadek czasopisma o niskim IF. Może się 
zdarzyć, że opublikowany w nim artykuł znalazł się w nielicznej grupie tekstów mających bar-
dzo wysoki wskaźnik cytowań. Fakt ten jednak w żadnej mierze nie wpłynie na wynik oceny 
jego autora, jeśli zastosujemy wskaźnik wpływu autora. 

Wskaźnik wskaźnikowi nie równy – czyli problemy z interpretacją IF 

Krytykę IF (autor) przeprowadzoną przez Nowaka można uzupełnić o problem interpretacji IF. 
Nie sposób analizować wyniku (wartości IF) w oderwaniu od kategorii, w jakiej znajduje się czasopismo 
(tzw. grupy jednorodnej). Spójrzmy na przypadek dwóch czasopism, z zakresu bibliotekoznawstwa oraz 
farmakologii i farmacji. Ich impact factor za 2011 roku wynosi: 

„Library Quarterly”, IF=0,789 
„Fundamental & Clinical Pharmacology”, IF=1.799 

Wyższa wartość IF dla drugiego czasopisma nie świadczy o jego lepszej pozycji. W rankingu 
czasopism z zakresu farmakologii i farmacji znajduje się w trzeciej ćwiartce (trzeci kwartyl). Czasopi-
smo bibliotekoznawcze ma wyższą pozycje w swojej grupie (druga ćwiartka). 

Co z tego wynika? IF analizować można tylko i wyłączenie w odniesieniu do grup jednorod-
nych. Podobnie jak czyni to MNiSW nadając punkty czasopismom z części A wykazu MNiSW (wskazane 
periodyki posiadały w 2012 roku identyczną liczbę punktów). 

Humanistom wiatr w oczy wieje 

Argumentem na rzecz usunięcia sumarycznego impact factor z kryteriów oceny osiągnięć na-
ukowych habilitanta jest niemożność osiągnięcia niezerowej wartości kryterium przez humanistów. 
Z czego to wynika? Po prostu dla czasopism humanistycznych nie oblicza się IF. Specyfika cytowań nie 
pozwala na zastosowanie miar wykorzystywanych przez Thomson Reuters w innych naukach. 

Mniemam, że przedstawiciele MNiSW oraz Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów są tego 
świadomi. 

Jak obliczyć sumaryczny impact factor? 

Przede wszystkim potrzebujesz dostęp do Web of Science 
[http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?last_prod=WOS&SID=W1c8dA6hGa
152bBE1on&product=WOS&highlighted_tab=WOS&search_mode=GeneralSearch] (o bazie i zasadach 
dostępu pisałam tutaj: http://www.edukacjainformacyjna.pl/2013/02/liczba-cytowan-wg-web-of-
science/). Przypominam, że to komercyjna baza prowadzona przez Thomson Reuters. Nie połączysz się 
z nią z domowego komputera chyba, że twoja uczelnia zapewnia zdalny dostęp do baz danych. 

Web of Science -> wejście: 
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?last_prod=WOS&SID=W1c8
dA6hGa152bBE1on&product=WOS&highlighted_tab=WOS&search_mode=GeneralSearch  

Znajdź swój artykuł. Jeżeli został on opublikowany w czasopiśmie z IF po prawej stronie do-
stępny będzie link do Journal Citation Reports (View the journal’s impact factor). 
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Odczytaj wartość IF z roku, w którym opublikowana została praca. Wyszukany przeze mnie ar-
tykuł (pokazany na powyższym przykładzie) pochodzi z roku 2006. W Jorunal Citation Reports nie wi-
dzimy IF z roku 2006. Wynika to z ograniczonego dostępu do bazy (w ramach tzw. licencji krajowej 
posiadamy dostęp tylko do wycinka bazy). 

Aby upewnić się jaki był IF czasopisma w poprzednich latach (przed 2007 roku) możesz wysłać 
pytanie do redakcji czasopisma lub skontaktować się z Oddziałem Informacji Naukowej Biblioteki 
Głównej i Ośrodka Informacji Naukowo Technicznej Politechniki Wrocławskiej (infnauk@pwr.wroc.pl). 

 

Podstaw ustalone wartości do wzoru: 

Sum IF = Ax(n) * IFx(n) + Ay(n) * IFy(n) + Ay(m) * IFy(m) + … 

n, m – rok publikacji artykułu autora / rok dla którego obliczono IF czasopisma 
Ax – liczba artykułów autora opublikowanych w czasopiśmie x w danym roku 
Ay – liczba artykułów autora opublikowanych w czasopiśmie y w danym roku 
IFx – IF czasopisma x obliczony dla danego roku 
IFy – IF czasopisma y obliczony dla danego roku 

Problemy 

Zbyt świeży dorobek 
Rozporządzenie nie rozstrzyga, co uczynić, gdy część naszego dorobku pochodzi z lat 2012-

2013, a najbardziej aktualna wersja Journal Citation Reports zawiera dane za rok 2011. 
Wydaje się, że słusznym rozwiązaniem będzie przyjęcie (dla tych publikacji) najbardziej aktu-

alnego IF. W standardowej sytuacji i tak cytowania artykułu nie mają wpływu na wartość podawanego 
we wzorze IF… 

Bibliografia 
Nowak, P. (2006). Bibliometria. Webometria. Podstawy. Wybrane zastosowania. Poznań: Wydawnictwo 
Naukowe UAM. 

Ewa Rozkosz 
Zdjęcie: Frog Math Workjobs przez Evelyn Saenz (Creative Commons Uznanie autorstwa) 
Źródło: Edukacja informacyjna, data dostępu 09.06.2013 

Lista recenzentów w rocznikach według nowych zasad oceny czasopism 

Wiele czasopism, które są lub chcą być indeksowane na 
liście B według nowych zasad oceny czasopism w 2013 ro-
ku [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/zasady-oceny-
czasopism-w-2013-roku/], to roczniki. Jak zapewne się 
zorientowaliście, zgodnie z nowymi regułami odnośnie do 
transparentności procesu recenzyjnego, trzeba spełnić dwa 
warunki jednocześnie: 
1. „(…) udostępnianie listy recenzentów publikacji nie rza-
dziej niż raz w roku na stronie internetowej czasopisma lub 

w numerze wydrukowanym”. 
2. „(…) nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma naukowego 
nie są ujawniane”. 

Jak rozwiązać ten węzeł gordyjski? Ewa Rozkosz [http://edukacjainformacyjna.pl/] wysłała 
pytanie do ministerstwa, w jaki sposób interpretować powyższe zapisy. Napisała: „Lista recenzentów 
współpracujących w danym roku z czasopismem to jednocześnie lista recenzentów określonego nume-
ru. Niemożliwe jest więc spełnienie obu tych warunków łącznie. Ponadto jeżeli numer jest recenzowany 
przez dwóch recenzentów, nie ma możliwości poprawnej realizacji procedury recenzyjnej (niejawności 
recenzentów). Chyba, że zapis oznaczony wyżej numerem 1 należy rozumieć, jako publikacje nazwisk 
recenzentów współpracujących z czasopismem (wykonujących recenzje nie tylko w ostatnim roku, ale 
w ostatnich latach, bez podziału na poszczególne roczniki)”. 
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Oficjalne wytyczne. Na zapytanie Ewy Rozkosz odpowiedziała Pani Monika Kopka z Departa-
mentu Instrumentów Polityki Naukowej: 

Zapis „udostępnianie listy recenzentów publikacji nie rzadziej niż raz w roku…” i „nazwiska re-
cenzentów poszczególnych publikacji… nie są ujawniane” w przypadku, kiedy lista recenzentów 
współpracujących w danym roku z rocznikiem to jednocześnie lista recenzentów określonego 
numeru należy zinterpretować jako ogólną listę nazwisk recenzentów współpracujących z cza-
sopismem bez podziału na poszczególne roczniki. 

Mamy z Ewą nadzieję, że przyda Wam się ta informacja. 
Emanuel Kulczycki 

Zdjęcie: Some rights reserved by paloetic 
Źródło: Warsztat badacza, data dostępu 04.06.2013 

Biblioteki będą płacić za to, że wypożyczają książki 

foto: Wikimedia Commons/ Joe Crawford z Moor-
park, California, USA/lic. CC  

Czytelnicy bezpośrednio na tym nie stracą, ale 
zmiany mogą odbić się na finansach bibliotek. Nie 
wiadomo jeszcze kiedy opłata za prawo do wypo-
życzania zacznie funkcjonować.  

Dyrektor departamentu własności inte-
lektualnej i mediów w resorcie kultury przypomi-
na, że Polska jest jednym z ostatnich krajów 
w Unii Europejskiej, które nie wprowadziły opłaty 
od wypożyczenia. Urzędnik dodaje, że opłata 
spadnie na biblioteki, które otrzymają specjalne 
rekompensaty z budżetu centralnego lub samorzą-
dowego. Pieniądze za pośrednictwem organizacji 

zbiorowego zarządzania trafią do autorów książek. 
Katarzyna Ślaska z Biblioteki Narodowej rozumie potrzebę wprowadzenia europejskich regulacji w Polsce, ale 

martwi się, że książnice będą musiały wybierać między uiszczeniem opłaty za wypożyczenie czy zakupem nowości wydaw-
niczych. Katarzyna Ślaska informuje, że w krajach, w których obowiązują podobne przepisy część bibliotek nie wywiązuje 
się z opłat dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Przedstawicielka Biblioteki Narodowej przewiduje, 
że wprowadzenie nowych przepisów poprzedzi długa i gorąca dyskusja na temat opłat za prawo najmu i użyczania. 

Polska musi dostosować swoje prawo do europejskiego. Regulacje prawne w tej sprawie mają być wprowadzone 
wspólnie z nowymi przepisami na dotyczącymi udostępnienia tak zwanych osieroconych utworów. Założenia do odpowied-
niej ustawy mają pojawić się pod koniec tego roku. pp/IAR 
Źródło: Polskie Radio, data dostępu 06.06.2013 
● Zobacz również: Kara za niewypłacanie tantiem?, dokument online: 
http://ekonomia.rp.pl/artykul/730419-Kara-za-niewyplacanie-tantiem-.html  

Uniwersytet Wrocławski szuka pieniędzy na wyposażenie nowej biblioteki 

Nowa siedziba biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Joliot-Curie jest gotowa od ponad roku, 
ale władze uczelni nie mają funduszy na jej wyposażenie. Na same regały potrzeba ponad 17 mln zł. 
Władze uczelni, by zdobyć pieniądze, chcą sprzedać część starej siedziby.  

Jak poinformował PAP rzecznik prasowy Uniwersytetu Wrocławskiego Jacek Przygodzki, naj-
pierw latem do nowej siedziby przeniesione zostaną biura i serwerownia komputerowa ze starego bu-
dynku biblioteki przy ul. Szajnochy. 

„Dzięki temu będziemy mogli stary budynek po dyrekcji placówki wystawić na sprzedaż. W ten 
sposób chcemy sfinansować przynajmniej zakup regałów” – dodał Przygodzki. 

Na pełne wyposażenie nowej siedziby biblioteki potrzeba 40 mln zł. Uczelnia zwróciła się o do-
finansowanie na ten cel do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uniwersytet Wrocławski z wła-
snego budżetu musiał dołożyć do budowy nowej siedziby 42 mln zł, dlatego też obecnie brakuje fundu-
szy na wyposażenie tej nowoczesnej placówki. 

„Trudno określić, kiedy biblioteka zacznie działać w nowej siedzibie” – dodał rzecznik. 
Obecny księgozbiór Biblioteki Uniwersyteckiej liczy ponad 2 mln 267 tys. woluminów, z tego 

ponad 475 tys. woluminów to najcenniejsza cześć zbiorów specjalnych. Składają się na nią starodruki 
z lat 1456-1800, zbiór średniowiecznych manuskryptów, a także rękopisy muzyczne autorstwa m.in. 
Mozarta i Beethovena. 

Budowa nowego gmachu Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego trwała od 2003 roku do 2012 
roku i kosztowała 228 mln zł. Budynek o powierzchni użytkowej ponad 37 tys. metrów kwadratowych 
ma jedną kondygnację podziemną i siedem kondygnacji nadziemnych. Łączna powierzchnia wszystkich 
magazynów mieszczących zbiory to ponad 11 tys. metrów kwadratowych. Księgozbiór biblioteki zosta-



 13 11

nie rozmieszczony na regałach o łącznej długości półek ok. 108 kilometrów i będzie mógł pomieścić ok. 
4 mln woluminów. 

Na pomieszczenia z wolnym dostępem dla czytelników, czytelnie, katalogi i księgozbiory pod-
ręczne przeznaczono 3 tys. metrów kwadratowych. W obiekcje znajdują się też sala wielofunkcyjna 
oraz dwie sale audytoryjne. 
Źródło: PAP - Nauka w Polsce, data dostępu 07.06.2013 

________________________________________________________________ 

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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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). 
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