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

SBP/268166269865948 

KONFERENCJE BRANŻOWE I NAUKOWE – zapowiedzi 

Wymiary wiedzy w nowych technologiach 
konferencja, Warszawa, 18-19 kwietnia 2013 roku 

Tyle wydarzeń, a tak mało czasu. Może jednak macie wolne chwile i moce przerobowe w połowie kwiet-
nia? Jak tak, to pomyślcie o bardzo ciekawej konferencji Wymiary wiedzy w Nowych Technologiach 
[http://wymiarywiedzy.pl/], która odbędzie się w Warszawie 18-19 kwietnia bieżącego roku. „Warsztat 
badacza” został patronem medialnym konferencji. 

Kto, co i o czym? 
Organizatorami są: 
● Interdyscyplinarne koło naukowe badań nad Internetem i nowo-
czesnymi technologiami „CyberLaw” (Uniwersytet Warszawski), 
● Wydział ‚Artes Liberales’ UW, 
● Instytut Kultury Polskiej UW 
● Centrum Cyfrowe Projekt: Polska. 

Strona konferencji: http://wymiarywiedzy.pl 
Fanpage: http://www.facebook.com/WymiaryWiedzyNT 
Konferencja odbędzie się 18–19 kwietnia 2013 roku w sali 

konferencyjnej Państwomiasto [http://panstwomiasto.pl/] przy 
ul. Andersa 29 w Warszawie i będzie miała charakter otwarty dla słuchaczy (osoby pragnące zgłosić 
własny referat powinny zapoznać się z informacjami dla prelegentów: 
http://wymiarywiedzy.pl/informacje-dla-prelegentow/). 

Organizatorzy piszą, że interesują ich zróżnicowane aspekty związane z wiedzą w nowych 
technologiach: 
● rola nowoczesnych technologii w pracy badacza; 
● sposoby upowszechniania informacji i kształtowania wiedzy za pośrednictwem nowoczesnych tech-

nologii – publikowanie, hierarchizacja, udostępnianie, cenzura; 
● interfejsy wiedzy – aplikacje umożliwiające dostęp do informacji, ich architektura, ideologia; 
● sytuacja podmiotu w zdobywaniu informacji i budowaniu wiedzy poprzez nowoczesne środki komu-

nikacji – krytyka, praktyki pozyskiwania; 
wpływ bezprzewodowości/mobilności nowych technologii na ludzkie praktyki; 
● estetyka nowych mediów; 
● antycypacje nowych technologii w sztuce; 
● prawne aspekty dostępu do wiedzy – jaką wiedzę prawo ma nam zapewniać (informacja publiczna), 

jaką reglamentować (prawo autorskie), a jakiej zabraniać (ochrona prywatności, treści zakaza-
ne); 

● dostęp do prawa dzięki nowym technologiom – bazy prawne i prawnicze, publiczne i prywatne. 
Emanuel Kulczycki 

Źródło: Warsztat badacza, data dostępu 05.03.2013 
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NOWOŚCI WYDAWNICZE 

Słownik angielsko-polski w EBIB 

EBIB uruchomił pod koniec roku 2012 nowy Słownik angielsko-polski terminologii 
bibliotekarskiej. Zawiera on blisko 400 terminów i zwrotów związanych z szeroko 
rozumianym udostępnianiem i wypożyczaniem materiałów bibliotecznych. Ponadto 
został wzbogacony o około 300 wyrażeń z zakresu nowoczesnych technologii i zja-
wisk związanych ze współczesnym procesem komunikacji. 

Prace nad przygotowaniem słownika sfinansowano ze środków przyznawa-
nych w ramach programu: Upowszechnianie i promocja nauki w środowisku biblio-

tekarzy naukowych i specjalistów informacji naukowej, Nr 687/P- DUN/2012. Słownik opracowały 
Michalina Byra i Milena Śliwińska. 
● Dostęp do słownika tutaj: http://www.nowyebib.info/slownik-angielsko-polski 
Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 08.03.2013 

INFORMACJE DLA FACHOWCÓW 

Czas zjazdów  

Czas zjazdów okręgowych SBP. W załączniku przedstawiamy trochę zdjęć z prze-
biegu zjazdu Okręgu Dolnośląskiego. Z ciekawostek – widzieliśmy prawie zdrowe-
go felietonistę Poradnika Bibliotekarza Stefana Kubowa. Najbardziej emocjonują-
cym momentem dyskusji było uchwalenie po kilkunastu latach podwyższenia 
składki – do 5 zł! Podwyższenie składki poparł emeryt bibliotekarski, były dyrek-
tor, były przewodniczący.  

I to byłoby na tyle. Poniżej konterfekt nowej Przewodniczącej Zarządu 
Okręgu. 

Jak tu nie być zadowolonym – pełnia władzy nad bibliotekarzami na ca-
łym Dolnym Śląski i we Wrocku. I po podwyższeniu składki – kupa kasiory (jak mówi serialowy Kiep-
ski)  

 
Wszystkiego dobrego ! 

 
Źródło: rYt, korespondencja nadesłana 07.03.2013 

Czas wybrać plakat Tygodnia Bibliotek 2013 

Do konkursu na Plakat Tygodnia Bibliotek 2013 nadesłanych zostało 48 prac 28. 
autorów, za które serdecznie dziękujemy. Jury spośród nich wybrało 8 plakatów, 
które przechodzą do następnego etapu - czyli głosowania Internautów. Czas wy-
brać Plakat Tygodnia Bibliotek 2013, którego hasło brzmi „Biblioteka przestrzenią 
dla kreatywnych”. 
 
● Więcej informacji znajdziesz tutaj: 
http://www.sbp.pl/konkurs/zgloszenia?konkurs_id=7190 
Źródło: Małgorzata Szmigielska, korespondencja nadesłana 07.03.2013 
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Czytelnictwo Polaków w 2012 roku – wyniki badań 

Biblioteka Narodowa przedstawia wyniki badania „Spo-
łeczny zasięg książki w Polsce w 2012 roku”, będące 
publikowanym co dwa lata raportem o stanie czytelnic-

twa w naszym kraju. 
● Pobierz plik PDF z raportem „Społeczny zasięg książki w Polsce w 2012 roku”: 

http://bn.org.pl/download/document/1362741578.pdf  
● Pobierz plik DOC z raportem „Społeczny zasięg książki w Polsce w 2012 roku”: 

http://bn.org.pl/download/document/1362741563.doc  
Źródło: Biblioteka Narodowa, data dostępu 08.03.2013 

Nie czytamy. Naród głupieje 

 
Źródło: Biblioteka Narodowa ((c) Gazeta Wyborcza) 

Ponad 60 proc. Polaków nie miało w 2012 roku styczności z żadną książką. Do nieczytania nie wstydzą 
się już przyznawać nawet ludzie po studiach. Internet oducza nas koncentracji. Oto wyniki najnow-
szych badań - publikujemy je jako pierwsi.  
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Jest mężczyzną, ma więcej niż 50 lat. Mieszka na wsi w północnym regionie kraju. Skończył 
podstawówkę, zawodówkę najwyżej. To modelowy Polak, który nie czyta. 

Najnowsze badania stanu czytelnictwa przeprowadziła Biblioteka Narodowa we współpracy 
z TNS Polska na losowo wybranej reprezentatywnej próbie 3 tys. Polaków. Jest gorzej niż ostatnio. 
W 2010 roku nie czytało 56 proc. badanych, w 2012 - 60,8. Ale w 2006 roku było to 62,2 proc. Zda-
niem ekspertów, kilkuprocentowe wahania głównego wskaźnika czytelnictwa w trzech ostatnich bada-
niach wynikają z odpowiedzi, jakich udzielali czytelnicy sporadyczni. Bo czytelników tzw. rzeczywi-
stych, którzy czytają powyżej sześciu książek rocznie, i tak mamy tylko 11 proc. Jeszcze w latach 
1994-2004 było to 22-24 proc. 

Badania były tym razem bardziej szczegółowe. Eksperci chcieli się dowiedzieć, czy rzeczywiście 
czytamy coraz mniej, czy też przestaliśmy się wstydzić do tego przyznawać. 53 proc. osób, które odpo-
wiedziały, że w 2012 roku niczego nie przeczytały, albo nigdy nie czytało książek, albo czytało je wy-
łącznie w bezpośrednim związku z nauką w szkole. Pozostałe 47 proc. przyznało, że dawniej czytało 
książki, ale obecnie sięga po nie rzadziej niż raz w roku. Takiej odpowiedzi najczęściej udzielali nieczy-
tający z wykształceniem wyższym. 

To najbardziej charakterystyczna zmiana: ludzie formalnie wysoko wykształceni w sensie kul-
turowym niekoniecznie tworzą już dzisiaj elitę intelektualną kraju. 

Pytano jednak nie tylko o książki. I tu się okazało, że z pozoru jest lepiej. Ponad 9 proc. bada-
nych więcej niż dwa lata temu czyta przynajmniej raz w miesiącu tekst o długości trzech stron maszy-
nopisu lub trzech ekranów komputera. Ale czytamy inaczej. W internecie - dość nieuważnie. Badania 
zachowań gałki ocznej pokazują, że staramy się jak najszybciej wyłowić ważne informacje i złożyć je 
w syntezę. Eksperci ostrzegają, że jeśli zastąpimy internetem czytanie tradycyjne, możemy zacząć re-
agować tylko na bezpośrednie komunikaty, bez głębszej refleksji. Papier lub e-papier uratują naszą 
zdolność koncentracji. 

Wychowana na blogach i portalach społecznościowych młodzież - choć przez szkołę czyta i tak 
najwięcej - rzadziej niż dorośli poznaje dziś książki w całości. Częściej je przegląda, podczytuje frag-
menty, porzuca w połowie. Nowe technologie także nie zachęcają jej do lektury. Cyfrowe czytanie 
przyjmuje się w Polsce słabo: do lektury e-booków choć raz w życiu przyznało się 7 proc. badanych, 
a do słuchania audiobooka - 6 proc. Byli to głównie czytelnicy rzeczywiści. 

Modelowy Polak, który czyta, jest kobietą. Nie ma jeszcze trzydziestki, uczy się lub ma wyższe 
wykształcenie. Mieszka w dużym mieście na zachodzie lub południu kraju. 

Małgorzata I. Niemczyńska 
Źródło: Wyborcza, data dostępu 08.03.2013 

Uczelnie idą do przodu 

Chociaż poziom kształcenia na polskich uczelniach jest coraz lepszy, to szkoły mają problem z uru-
chamianiem nowych kierunków studiów  

Polska Komisja Akredytacyjna chwali szkoły wyższe za postępy w jakości nauczania. 
Dotarliśmy do sprawozdania instytucji, która odpowiada za ocenę jakości kształcenia w Polsce. 
– Stan polskiego szkolnictwa wyższego jest zdecydowanie lepszy niż kilka lat temu – mówi „Rz” 

prof. Marek Rocki, szef Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która podsumowała 2012 roku. Wynika z nie-
go, że negatywne lub warunkowe oceny otrzymało niewiele kierunków – w sumie ok. 4 proc. Okazuje 
się natomiast, że uczelnie mają problem z formułowaniem nowych kierunków studiów. 

W 2011 roku zostały w ramach Krajowych Ram Kwalifikacyjnych wprowadzone na nowo spo-
soby pozyskiwania uprawnień do kształcenia. Spośród 202 wniosków skierowanych w tej sprawie do 
Komisji, prawie połowa została zaopiniowana negatywnie. 

Międzynarodowo. W 2012 roku PKA w ramach tzw. oceny programowej, skontrolowała ponad 
250 kierunków studiów. Tylko 2 proc. z nich zostało ocenionych negatywnie, tyleż samo otrzymało 
ocenę warunkową. W 146 przypadkach przyznano oceny pozytywne, a w 5 wyróżniające. Statystyki 
pokazują też jeszcze jedną tendencję. W aż 63 przypadkach Komisja musiała odstąpić od kontroli. 
Przyczyną tego jest coraz częstsze zawieszanie bądź likwidowanie kierunków studiów. Oznacza to, że 
niż demograficzny w połączeniu z problemami finansowymi, dotkliwie już dotyka uczelni.  

Kontrole programowe powtarzane są średnio co 5 lat, a więc można je porównać z wynikami 
z 2007 roku. Co się w tym czasie zmieniło? 

– Rośnie stopień umiędzynarodowienia polskich uczelni, zwiększa się też aktywność naukowa 
kadry akademickiej. Uczelnie porządkują również swoją ofertę edukacyjną, czyli rezygnują z nieatrak-
cyjnych i drogich kierunków studiów na rzecz bardziej dopasowanych do potrzeb – mówi prof. Rocki. 

Umiędzynarodowienie to wynik zliberalizowania przepisów dotyczących możliwości zatrudnia-
nia kadry spoza Polski. Uczelnie chętniej sięgają po uznane na świecie nazwiska naukowe, by w ten 
sposób zwiększyć atrakcyjność swojej oferty edukacyjnej. Ponadto rząd wydał ok. miliarda złotych w 
ciągu ostatnich pięciu lat na program kierunków zamawianych, czyli tych strategicznych z punktu 
widzenia polskiej gospodarki. Część z tych środków szkoły wydały na nawiązanie międzynarodowej 
współpracy międzyuczelnianej. 

Bardziej naukowo. Efekty zaczyna przynosić także nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym, 
która ograniczyła liczbę etatów, na których może być zatrudniony nauczyciel akademicki. 
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– Kadra coraz częściej zajmuje się badaniami naukowymi, a nie szukaniem pracy w kolejnej 
placówce – mówi szef PKA. Wskazuje, że takie działania wymusza niż demograficzny. 

– Uczelnie zdają sobie sprawę, że nic tak nie podnosi atrakcyjności studiów, jak znakomite 
osiągnięcia naukowe, dlatego przy tak dużej konkurencji i walce o studenta, mocno angażują się 
w podnoszenie jakości kształcenia – dodaje prof. Rocki. 

Uczelnie zabiegają też z coraz większą determinacją, by znajdować się na wysokich pozycjach 
we wszelkiego rodzaju rankingach. 

Uczelniane szwindle. Wciąż jednak niektóre szkoły wyższe, dotyczy to najczęściej jednostek 
niepublicznych, mają problem ze skompletowaniem odpowiedniej kadry. Do rangi anegdoty urosła hi-
storia o tym, jak jedna z prywatnych uczelni, na kierunku finanse i rachunkowość, na specjalizacji 
ubezpieczeń serwowała studentom wykłady ze spawalnictwa. Uczelnia funkcjonowała w pobliżu Poli-
techniki Radomskiej i miała ułatwiony dostęp do jej kadroku. Spawalnictwo natomiast miało poszerzać 
wiedzę młodych ludzi, którzy w przyszłości zajmowaliby się np. segmentem ubezpieczeń samochodo-
wych. 

Ekspertom PKA udało się także wychwycić uczelnię artystyczną, która na kierunku taniec za-
trudniała kadrę naukową zajmującą się biologią małych zwierząt. Wszystko dlatego, by wypełnić wy-
magane minimum, dotyczące kadry z odpowiednimi tytułami naukowymi. Rocki wskazuje jeszcze jed-
no nadużycie, którego dopuszczają się uczelnie. Nazywają one specjalności studiów w taki sposób, by 
zwiększyć zainteresowanie młodych ludzi ich ofertą. 

– Bywa, że np. specjalność ekonomia jest promowana jako finanse i rachunkowość, bo brzmi 
to lepiej – opowiada. 

Problematyczne   nowe kierunki. Z obserwacji PKA wynika, że uczelnie nie dość dobrze radzą 
sobie z nowym systemem tworzenia kierunków studiów. Wcześniej sztywno regulowały to określone 
przez ministra standardy. Teraz to same uczelnie mają wolną rękę w ich kreowaniu. Muszą jednak 
spełnić odpowiednie normy określone w tzw. Krajowych Ramach Kwalifikacji. 

W 2012 roku prawie połowa wniosków o nadanie uprawnień do kształcenia na danych kierun-
kach otrzymała negatywne opinie od PKA i została odrzucona przez ministra nauki. Jak się okazuje 
uczelnie nie potrafią dopasować kadry oraz koncepcji kształcenia do kierunku, w którym chcą kształ-
cić studentów. Mają też problemy z zapewnieniem odpowiedniej liczby i jakości staży. To właśnie były 
najczęstsze przyczyny odrzucenia ich wniosków. 

– PKA zawsze jednak daje w swoich uchwałach wskazówki, w jaki sposób można to naprawić – 
uspokaja prof. Rocki. 

O komentarz do tego sprawozdania poprosiliśmy prof. Jerzego Woźnickiego, prezesa Fundacji 
Rektorów Polskich. – W ciągu ostatnich 20 lat polskie uczelnie dokonały wielkiego postępu, jeżeli cho-
dzi o jakość kształcenia. Ma to związek z powołaniem Polskiej Komisji Akredytacyjnej, wdrażaniem 
w Polsce procesu bolońskiego, czyli europeizacją reguł kształcenia, oraz wprowadzaniem Krajowych 
Ram Kwalifikacji – mówi prof. Woźnicki. Przede wszystkim jednak, co podkreśla profesor, w tym czasie 
na szkolnictwo wyższe ze środków publicznych trafiało stosunkowo dużo pieniędzy – prawie 1 proc. 
PKB. 

Woźnicki zaznacza jednak, że ucierpiały na tym badania naukowe, na które w tym czasie kie-
rowano mniejsze nakłady, niekiedy sięgały one zaledwie 0,3 proc. PKB. 

– Dlatego teraz trzeba zacząć myśleć o tworzeniu uniwersytetów badawczych, które w więk-
szym stopniu niż edukacją zajmą się badaniami naukowymi. To jedyna szansa, by polskie uczelnie 
zaczęły się piąć w rankingach międzynarodowych, które oceniają nie osiągnięcia edukacyjne, ale na-
ukowe szkół wyższych – podkreśla szef Fundacji Rektorów Polskich. 

Artur Grabek  
Źródło: Rzeczpospolita, data dostępu 08.03.2013 

Rok po udostępnieniu w sieci mojej książki – kilka refleksji 

Dokładnie rok temu moja książka Teoretyzowanie komunikacji 
[https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/2236/1/Teoretyzowanie%20komunikacji_
Emanuel%20Kulczycki.pdf] trafiła z drukarni do wydawnictwa i tego samego dnia do sieci. Nie omiesz-
kałem o tym dumnie poinformować na blogu 
[http://ekulczycki.pl/teoria_komunikacji/teoretyzowanie-komunikacji-moja-ksiazka-na-licencji-cc-3-
0/]. Po miesiącu od udostępniania napisałem też wpis Czy warto było udostępnić książkę na licencji CC 

[http://ekulczycki.pl/teoria_komunikacji/czy-warto-bylo-udostepnic-ksiazke-na-licencji-cc/], który 
podsumowywał ten gorący okres. Minął rok, w którym wydarzyło się naprawdę wiele różnych rzeczy. 
Książka żyła w sieci swoim własnym życiem, które czasami przypominało mi o sobie. Stwierdziłem, że 
podzielę się kilkoma refleksjami na ten temat, pokazują one bowiem, jak różni się wydanie książki 
w 200 egz. od wydania książki w 200 egz. i wrzucenia do sieci oraz promocji. 

Liczby. Tak jak na początku liczenie pobrań miało sens, tak po roku jest to niemożliwe. Różne 
kopie na torrentach, chomikach i sieciach p2p krążą i mają się dobrze. Czasami jedynie przy okazji 
zerknę do jednego repozytorium, konta Google Books, czy na statystyki bloga. Liczba pobrań (wyświe-
tleń książki – bo to jest tak nazwane w Google Books) sięga ok. 10 000. Ale jest to jedynie wycinek, 
który da się zmierzyć. Co to oznacza? A no to, że się udało. 
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Czy teraz zrobiłbym to inaczej? Obecnie kilka rzeczy zrobiłbym zdecydowanie inaczej. 
Przede wszystkim nie skorzystałbym z najbardziej restrykcyjnej licencji CC niepozwalającej na tworze-
nie dzieł zależnych i wykorzystywania w celach komercyjnych. Następna książka tak właśnie będzie 
wydana: jestem już umówiony z wydawnictwem – książkę, nad którą właśnie pracuję, dostarczam 
w lutym 2015 i ukaże się w wersji papierowej oraz w PDF-ie na licencji CC BY. Czyli zdecydowana 
zmiana ku większej otwartości. 

Wiele razy dostałem pytanie: czy książka Teo-
retyzowanie komunikacji będzie w wersji ePub i MOBI. 
Nie zapowiada się na to, gdyż pomimo upływu roku 
wciąż nie przekonałem się do zasadności takich wersji 
monografii naukowych. Jednakże w przypadku na-
stępnej książki jest to bardzo możliwe: są możliwości 
i fundusze, zatem będzie trzeba podjąć decyzję. Skoro 
nie chodzi o pieniądze, to o co chodzi? O nieśmiertelną 
paginację, na której opiera się „świat mojej nauki”. 

Panie, żadne wydawnictwo nie wydaje tak 
książek bez grantów. Równie często zarzucano mi, że 
„ukrywam” źródło finansowania tej książki, aby „lan-
sować” otwartość. Otrzymywałem maile mniej więcej 

z taką treścią: „żadne rozsądne wydawnictwo naukowe nie wypuszcza wraz z wersją papierową wersji 
w pdfie – od razu”. Pytanie co do znaczy rozsądne? Czy wydawnictwa uniwersyteckie mają być nasta-
wione na zysk? Jak tak, to nie o taki rozsądek mi chodzi. Gdyby moja książka miała zarabiać na eg-
zemplarzu, to powinna się nazywać Cycki Teo w podziemnej komunikacji. 

Książka została wydawana nakładem własnym wydawnictwa – bez grantów, pieniędzy z ze-
wnątrz. 

Dobre praktyki przynoszą skutek. Bardzo ważne jest pokazywanie, że jakieś rozwiązanie 
działa. Dlatego oprócz promocji własnej książki starałem się promować taki sposób wydawania. I udało 
się! Wiem o kilku przedsięwzięciach, które zainspirowane moją książkach również ukażą się w ten spo-
sób. A niektóre już się ukazały [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/kulisy-wydania-ksiazki-na-
licencji-cc-wroclaw-i-film/]. 

Centrum Cyfrowe nagrało ze mną krótki filmik, w którym opowiadam więcej o kulisach i mo-
tywacjach wydania książki na licencji CC – mam nadzieję, że nagranie będzie niedługo dostępne. 

Takie rzeczy, to tylko… w sieci. Jakbym wydał książkę w polskim wydawnictwie naukowym 
w „klasyczny” sposób, to ile osób mogłoby do niej dotrzeć. Niewiele? Nie chodzi nawet o to, że trzeba iść 
do księgarni czy biblioteki. Ale musi być choć jeden egzemplarz w takiej księgarni. 

Trzy miesiące po wydaniu książki otrzymałem bardzo miłego i ważnego maila z gratulacjami. 
Autorem wiadomości był nestor polskiej nauki o komunikacji prof. Tomasz Goban-Klas, który napisał: 
„Odnalazłem Pana książkę w sieci i to powód tego emaila – cieszę się z Pana książki, a zwłaszcza z de-
cyzji jej udostępnienia jako e-booka”. Wymieniłem z Profesorem kilka maili na temat merytoryki mojej 
książki. 

Oprócz tego wielokrotnie dyskutowałem na temat tez zawartych w publikacji. Czasami były to 
1–2 maile, czasami dłuższe dyskusje, które przerodziły się we współpracę. 

Kiedy na blogu pisałem o pewnej zabawnej „dyskusji” na Twisterze 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/zbyt-szczerze-o-swojej-metodologii/], zacytowałem jedną z wy-
powiedzi. Autor napisał: „We cite your paper not because it’s very good, but because our institution 
has electronic access to that journal”. I nie ma się co dziwić: niemalże każdy swoją kwerendę biblio-
teczną zaczyna w… Google. Zatem jeżeli coś jest tam, to jest większa szansa, że ktoś to przeczyta. 
I zacytuje: 

 

Każdy musi sam zadecydować. Nie jest tak, że rozwiązanie zaprezentowane przeze mnie jest 
uniwersalne. Sami musimy określić, dlaczego piszemy prace naukowe i co chcemy osiągnąć, publiku-
jąc. Dla mnie wypuszczenie tego na otwartej licencji było sprawą ważną. I opłaciło się. 

Niekiedy moi dyskutanci podnoszą argument: „Inaczej byś gadał, gdybyś nie pisał prac na-
ukowych, ale jakiś skrypt, powieści, poradniki!”. No niekoniecznie. Napisałem poradnik 
[http://ekulczycki.pl/poradnik/], na którym mógłbym zarabiać – podkreślę: na egzemplarzu. Tylko że 
rynek wydawniczy się zmienił i sposób „monetyzacji” również. Pewien Pan nazwałby mnie „otwartystą”. 
Tak jestem: i to do kwadratu. 

Emanuel Kulczycki 
Źródło: Warsztat badacza, data dostępu 09.03.2013 
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Też czuję się okradany przez państwo (i finansowanych przez nie wydawców) 

Państwo jest złodziejem. Nie rozumiem, czemu każdego dnia jestem przez państwo okradany. Wyobraź 
sobie, że płacisz za książkę, film czy grę i nie masz do niej łatwego dostępu, a w dodatku każą Ci płacić 
za nią drugi raz. Byłaby wielka afera! Z podatków finansuje się mnóstwo zasobów, do których nie ma-

my bezpłatnego dostępu. W Sta-
nach Zjednoczonych jest zasada, że 
jak jakaś instytucja robi coś z pie-
niędzy podatnika, to on ma do tego 
prawo. Z moich podatków finansuje 
się wydawców, artystów i naukow-
ców, a ja najczęściej nic z tego nie 
mam – praktycznie zero dostępu do 
ich twórczości. Czemu mam płacić 
drugi raz? 

Aktywnie korzystam z kul-
tury – chodzę kilka razy w miesiącu 
do kina, kupuję kilkadziesiąt ksią-
żek rocznie; trochę mniej gier kom-
puterowych, na które rzadko wy-
starcza mi czasu. Od niedawna 
subskrybuję w zagranicznej firmie 
dostęp do muzyki z całego świata. 

Oburza mnie, kiedy wydaw-
cy i artyści nie widzą powodów udo-
stępnienia bez kolejnych opłat tre-
ści, które zostały sfinansowane 
z pieniędzy podatnika. Osobiście 

wolałbym, żeby większość z tych wydawców nie była w żaden sposób dotowana przez państwo, a po-
datki zostały obniżone. Ale dopóki nie za bardzo można to zmienić, a oni chętnie biorą nasze pieniądze, 
to sprawiedliwie byłoby gdyby udostępniali podatnikom to, za co zostało już im zapłacone. Nie podoba 
im się? Niech nie biorą naszych pieniędzy i wtedy niech sobie to zamykają tak szczelnie, jak tylko im 
się podoba. 

Nawet w zamkniętych prawnoautorsko Stanach Zjednoczonych pojawiła się ostatnio ustawa 
o udostępnieniu pracy naukowców finansowanej ze środków publicznych 
[http://www.nature.com/news/us-science-to-be-open-to-all-1.12512]. Bo tam akurat do pieniędzy 
podatnika podchodzi się poważniej. Nie zdziwiłbym się, gdyby za kilka lat już żaden z szanujących się 
obywateli nie chciał płacić podatków w naszym kraju, w którym codziennie jest okradany. 

Nie mam dziecka, ale gdybym je miał, to nie namawiałbym go do płacenia podatków w naszym 
kraju, skoro są kraje, w których nie byłoby aż tak okradane. Co miałbym powiedzieć? „Kochanie, weź 
pieniążki i daj wydawcom, a oni udają, że nie było sprawy i poproszą o nie drugi raz”? Nie będę hipo-
krytą, który nie pozwoli mu wyemigrować i płacić podatki w kraju, w którym pieniądze nie są aż tak 
marnowane. 

Mówicie, że część z tych finansowanych także z mojej kieszeni utworów znajdę w bibliotekach 
(równocześnie chcielibyście dostawać dodatkowe pieniądze od każdego wypożyczenia). Mi to nie wy-
starcza. Po pierwsze biblioteki są okrutnie niedofinansowane i nie stać ich na zakup wszystkiego, a po 
drugie nie widzę powodów, dla których w erze szybkiego Internetu miałbym nie mieć cyfrowego dostę-
pu do treści, za które już raz, jako podatnik, zapłaciłem. 

Że hosting kosztuje? Proponuję skorzystać z rozwiązań peer to peer stosowanych też przez 
największych dystrybutorów treści (legalnych) na świecie. Takim rozwiązaniem jest np. Torrent. W ten 
sposób serwery mogłyby zostać znacznie odciążone. 

Wszyscy jesteśmy mecenasami kultury i nauki 
Krzysztof Lityński 

● Artykuł jest nawiązaniem do wywiadu z Maneulą Gretkowską 
[http://legalnakultura.pl/pl/czytelnia-kulturalna/rozmowy/news/517,panstwo-utrwala-model-ze-
wszystko-sie-nalezy-za-darmo]  
i tekstu Piotra Marciszuka 
[http://wyborcza.pl/1,95892,13516758,Prawo_do_darmowego_zywienia_sie_w_supermarketach_wpisa
c.html]  
● Wykorzystano zdjęcie użytkownika Twid udostępnione na lic. CC BY SA 
Źródło: Bibliosfera.net, data dostępu 07.2013 
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Księgarnia „Pod Arkadami” uratowana, mają jeszcze rok 

 
Księgarnia „Pod Arkadami” zamyka się po prawie 55 latach działalności (Fot. Sławomir Pawłowski) 

Kierownictwo księgarni ustaliło dzisiaj z magistratem, że wycofa wniosek o wypowiedzenie najmu. 
W praktyce oznacza to, że księgarnia będzie mogła tam działać do maja 2014 roku, ale pod pewnymi 
warunkami.  

W czwartek z wiceprezydentem Adamem Grehlem i dyrektorem zarządu Zasobu Komunalnego 
Piotrem Pasiem spotkali się przedstawiciele księgarni, prezes zarządu Zofia Parzybok i kierownik 
Przemysław Parzybok. 

Strony umówiły się, że „Pod Arkadami” musi zacząć spłacać dług (przez pół roku nie płaciła 
czynszu - 18 tys. zł miesięcznie). Jest na to pomysł. Księgarnia podzieli się na pół i prawą stronę - dzi-
siaj sprzedawane są tam m.in. albumy i książki historyczne - podnajmie innej firmie. Warunkiem pod-
najmu jest brak czerpania z tego korzyści, w rezultacie wszystkie pieniądze mają iść na spłatę długu 
księgarni. 

- Zainteresowana jest Książnica Polska, z którą od kilku lat współpracujemy. W tej części bę-
dzie sklep z książkami. Lewą stronę zaaranżujemy jako miejsce na warsztaty dla dzieci i spotkania 
z autorami - mówi kierownik księgarni Przemysław Parzybok. 

Ma tam być też minikawiarnia, a w przyszłości wystawa z czytnikami e-booków. Księgarnia 
chce być miejscem przede wszystkim dla dzieci i rodziców, ale ma zamiar iść z duchem czasu. Pod Ar-
kadami będzie można obejrzeć sobie książkę, a po chwili podłączyć na miejscu czytnik i kupić ją 
w formie elektronicznej. 

ZZK nie ma też nic przeciwko ożywieniu przestrzeni Arkad. Księgarnia planuje wyjść do prze-
chodniów i zatrzymać ich na chwilę - wystawą, spotkaniami i różnymi wydarzeniami. 

Czasu na zaplanowanie i wystartowanie ze wszystkim nie ma wiele. Wycofanie wypowiedzenia 
najmu oznacza, że z powrotem zacznie obowiązywać podpisana w 2011 roku umowa, ważna do 20 ma-
ja 2014 roku.  
Źródło: Gazeta.Wrocław.pl, data dostępu 07.03.2013 

________________________________________________________________ 

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 naszego elek-
tronicznego informatora, czyli o nadsyłanie informacji: 
● o planowanych konferencjach i seminariach naukowych (wraz z adresem strony interne-
towej); 
● 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;  
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● o zakończonych badaniach naukowych, w tym o zakończonych przewodach doktorskich i habilitacyjnych;  
● 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 Niepaństwowych Szkół 
Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – ISBNik. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam 

Wojciech Rozwadowski 

Bieżące informacje znajdziesz na Facebooku:  
http://www.facebook.com/pages/ISBNik-informator-Sekcji-bibliotek-nsw-ZG-SBP/268166269865948?sk=wall 

 

 
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 War-
szawa, 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 Łazarskiego), Barbara Ziele-
niecka (Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu). 

Redaktor „ISBNika – informatora Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Zarządu Głównego Stowarzy-
szenia Bibliotekarzy Polskich” dokłada wszelkich starań, aby nie rozsyłać niechcianej poczty. Uprzejmie informuje-
my, iż Państwa adres email został pozyskany bezpośrednio z Państwa strony internetowej 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 Państwo dalszych informacji na temat naszej oferty prosimy o odpowiedź z NIE 
w tytule.  


