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Z ŻYCIA SEKCJI 

O reakcjach na zbiorowe czytanie w mieście 

Od pewnego czasu zajmuje się organizowaniem zbiorowego czytania w przestrzeni publicznej. Akcja 
jest inicjatywą łódzką i nazywa się KsięgoZbiór, pisałam już o niej 
[http://paula.bibliosfera.net/tag/ksiegozbior/].  Zaczęłyśmy pierwszą odsłoną w październiku zeszłego 
roku i po kilku mniej lub bardziej udanych edycjach szykujemy się do piątej próby zebrania łódzkich 
miłośników czytania na ulicy Piotrkowskiej. Celem przedsięwzięcia jest oczywiście promowanie czytel-
nictwa, a sposobem właśnie takie publiczne oddawanie się lekturze w przestrzeni miejskiej, zbiorowe 
czytanie w ciszy :-) 
Dziś chciałabym napisać o reakcjach i przeróżnych zachowaniach, z jakimi się do tej pory spotkałam 
podczas organizowania KsięgoZbioru w Łodzi – reakcjach pozytywnych, ale także opiszę ów wyjątek od 
reguły w postaci Pana Negatywnego, o nim szerzej za chwilę. Zacznijmy od pozytywów :-) 

 
Fot. Sylwia Lasia 

Reakcje pozytywne 
1. Pierwsze reakcje z jakimi się spotykam dotyczą już samej informacji o akcji, wysyłam ma-

iling do bibliotekarzy, osób zainteresowanych akcją, znajomych itp., rozsyłam także zaproszenia na 
facebooku. I w odpowiedzi dostaję dosyć sporo miłych słów, ludzie chwalą ideę, piszą że taka inicjaty-
wa jest super, że popierają i ogólnie są zadowoleni, że taki KsięgoZbiór w Łodzi jest. Reakcja bardzo 
przyjemna, jednak jest jedno ALE. Mianowicie takie, że często te osoby ograniczają się do napisania 
kilku miłych słów, a niestety nie przychodzą na samą akcję. Moje odczucia są mieszane – z jednej 
strony cieszę się z pozytywnych opinii, z drugiej zaś szukam ciągle przyczyny – co jest nie tak, skoro 
chwalą a następnie nie pojawiają się ? 

2. Druga reakcja pozytywna dotyczy uczestników, którzy poświęcają swój czas, przychodzą z 
książką i rzeczywiście czytają ją w miejscu publicznym, w gronie im podobnych. Fajne jest to, że Księ-
goZbiór początkowy planowany na akcję 20-30 minutową trwa dzięki nim za każdym razem co naj-
mniej godzinę. Te osoby często wyrażają swoje zadowolenie, że mogły przyjść i czynnie pozarażać swoją 
miłością do książek. Dziękują organizatorkom, angażują się, jeśli trzeba pomóc np. rozstawić krzesła 
itp., robią zdjęcia i piszą relacje (jak np. ta na wikinews: 
http://pl.wikinews.org/wiki/%C5%81%C3%B3d%C5%BA:_wielbiciele_ksi%C4%85%C5%BCek_czytali
_na_ul._Piotrkowskiej). Te reakcje są dla mnie bardzo ważne i cenię sobie niezmiernie zapał ludzi, któ-
rzy przychodzą na KsięgoZbiór. To dzięki nim mam ochotę akcję kontynuować, utwierdzam się w tym, 
że ma ona sens, jest potrzebna. 

3. Kolejne reakcje, to te płynące z zewnątrz – z otoczenia, w którym KsięgoZbiór ma miejsce. 
Tutaj głównie dotyczą one oczywiście przechodniów, którzy gromadę czytających mijają na swojej dro-
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dze z pracy, na zakupy czy na obiad. I większość z nich reaguje jednak pozytywnie. Uśmiechają się do 
nas, czasem zagadną z pytaniem o co chodzi, co sprzedajemy lub za czym ta kolejka (pozdrawiam pana 
tęskniącego do czasów PRLu ;-) /KsięgoZbiór4). Zawsze mamy przy sobie kilka wolnych książek book-
crossingowych, które każdy może poczytać z nami, a następnie zabrać. Bardzo cieszą te sytuacje, 
w których ludzie podchodzą, wybierają coś dla siebie i z zadowoleniem z nowej książki zostają poczytać 
z nami, bądź odchodzą. Nieważne czy w akcji bierze udział 20 osób czy 50, jesteśmy zawsze zauważalni 
i o to chodzi. 

4. Pozytywny jest także oddźwięk z regionu łódzkiego, w którym ideę zbiorowego czytania za-
szczepiają dziewczyny z WiMBP w Łodzi w ramach kampanii Łódzkie Czyta. Dołączają mniejsze i więk-
sze miejscowości, na razie głównie ze zbiorowym czytaniem w wersji dla szkół, ale wszystko się dobrze 
zapowiada na przyszłość :-) 

Jedna reakcja negatywna 
Na koniec pozostawiłam przypadek niesamowity, nie do uwierzenia, który zaskoczył mnie bar-

dzo podczas ostatniego KsięgoZbioru. Sytuacja ta była nie do przewidzenia i zakończyła się przenosi-
nami KsięgoZbioru w nieco przyjaźniejsze miejsce. Otóż wyobraźcie sobie, że na start wybrałyśmy swe-
go czasu kamienicę przy ul. Piotrkowskiej w bliskim sąsiedztwie z antykwariatem i 2 księgarniami. To 
nie przypadek, miejsce wybierałyśmy tematycznie, tak żeby z książkami miało coś wspólnego – dodat-
kowo po drugiej stronie ulicy jest także Ławeczka Jaracza, a w dalszej okolicy (która marzy nam się 
jako „ogon” KsięgoZbioru) mamy Kuferek Reymonta. Nie bez przyczyny wybrałyśmy także miejsce 
w pobliżu przejścia podziemnego = opcja na czas deszczu. 

Podczas ostatniego KsięgoZbioru wyszedł nam na przeciw właściciel owego antykwariatu i jed-
nej z księgarni. I tu zaczyna się „nie do wiary” – Pan Negatywny chciał nas przegonić (zaznaczę na 
marginesie, że oczywiście posiadamy wszelkie zgody na zgromadzenie ze strony władz miasta)… Pan 
był bardzo nieprzyjemny i nie pozwolił nam rozstawić krzeseł dla uczestników, bo „zasłaniają mu wy-
stawę” i ogólnie był oburzony, że ktoś śmie czytać pod jego sklepami „za które przecież płaci”! Nie wiem 
jak Wam, ale mnie ta reakcja wydała się totalnie abstrakcyjna. Oto człowiek żyjący ze sprzedawania 
książek rozgania ludzi uczestniczących w akcji promocji czytelnictwa! Oburza się na osoby będące 
prawdopodobnie jego klientami lub potencjalnymi klientami. Szok! KsięgoZbiór w związku z tym się 
przenosi nieco dalej, bo szkoda nerwów i czasu na takiego Pana Negatywnego, który wszak racji nie 
ma, ale krzyczy najgłośniej psując wszystkim przyjemność czytania… Osobiście bojkotuję oba miejsca 
i nie będę już tam kupowała… 

Na koniec akcent miły – to tylko jedna reakcja negatywna, a pozytywy przeważają, więc do 
dzieła! Zapraszam na KsięgoZbiór 5 (16 lipca 2012 roku) :-) 
[http://www.facebook.com/events/322572214500026/]  

Zachęcam także niezmiennie do podchwytywania idei i realizowania akcji poza Łodzią i Łódz-
kiem. Niewątpliwe plusy to brak konieczności angażowania środków finansowych oraz możliwość zre-
alizowania akcji w zasadzie o każdej porze w dowolnym miejscu. Wystarczy tylko chęć! 
Źródło: Blog Pauliny Milewskiej, data dostępu 14.07.2012 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 

Biblioteka 2.0 – ZAPOWIEDŹ 

Biblioteka 2.0 / Grzegorz Gmiterek. Warszawa: Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich, 2012,–  260 s.; ISBN: 978-83-61464-82-
2. Seria: Nauka - Dydaktyka – Praktyka 

Książka jest próbą analizy kilku obszarów problemowych odnoszących się 
z jednej strony do kultury konwergencji i Web 2.0, z drugiej natomiast do sa-
mego zjawiska Library 2.0, jego charakterystyki oraz zmian jakie proponuje. 
Szczegółowej analizie poddano funkcjonalność kluczowych elementów i narzę-
dzi wchodzących w skład koncepcji Library 2.0, a także scharakteryzowano 
możliwości ich praktycznego wykorzystania w poszczególnych instytucjach 
bibliotecznych. Książka podkreśla, że zjawisko Web 2.0 oddziałuje na ewolucję 
tak tradycyjnych, jak i cyfrowych bibliotek, a zmiany te mają głównie pozy-
tywny wpływ na oferowane przez książnice usługi informacyjno-biblioteczne. 
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Spis treści 
Wstęp 
Cel i struktura książki 
 1. W świecie konwergencji mediów i rzeczywistości Web 2.0 
 1.1. Technologiczna konwergencja mediów 
 1.2. Technologiczna konwergencja mediów. Możliwości prezentowania multimedialnych treści 
 1.3. Kultura konwergencji 
 1.4. Web 2.0 – świat informacji, komunikacji i współpracy 
 1.5. Początki i geneza koncepcji Web 2.0 
 1.6. Definicja Web 2.0 
 1.7. Web 1.0 vs. Web 2.0 
 1.8. Cechy serwisów tworzonych w stylu Web 2.0 
 1.8.1. Web jako platforma 
 1.9. Krytyka Web 2.0 
 1.9.1. A. Keen i jego krytyka Web 2.0 
 2. Zjawisko Biblioteki 2.0.63 
 2.1. Biblioteka 2.0 – definicja zjawiska 
 2.2. Zmiana jako podstawa ewolucji biblioteki 
 2.2.1. Geneza i przyczyny zmian 
 2.2.2. Typologia zmian 
 2.2.3. Kompleksowość wprowadzanych zmian 
 2.3. Zmiany organizacyjne 
 2.3.1. Metodologia wprowadzania zmian w Library 2.0 
 2.3.2. Koncepcja zmian M. Casey’a i L. Savastinuk 
 2.3.3. Płaska i smukła struktura organizacyjna a Biblioteka 2.0 
 2.3.4. Klastrowy model tworzenia biblioteki cyfrowej i Społeczna Pracownia Digitalizacji ŚBC 
 2.3.5. Koncepcja „długiego ogona” a Library 2.0 
 2.4. Zmiany wynikające z zastosowania nowych technologii 
 2.4.1. Technologie i standardy Web 2.0 w bibliotece 
 2.4.1.1. Oprogramowanie biblioteczne 
 2.4.1.2. OPAC 2.0 
 2.4.1.3. RSS i syndykacja treści 
 2.4.1.4. AJAX jako przykład programistycznego narzędzia Web 2.0 
 2.4.2. Urządzenia mobilne w bibliotece 
 2.5. Zmiany odnoszące się do miejsca użytkownika w otwartym systemie biblioteki i jego wpływu na 
działalność informacyjno-biblioteczną 
 3. Wybrane narzędzia Web 2.0 w bibliotece. Przykłady praktycznego wykorzystania 
 3.1. Serwisy społecznościowe i ich wykorzystanie w praktyce bibliotecznej 
 3.1.1. Geneza i rozwój serwisów społecznościowych 
 3.1.2. Biblioteki a serwisy społecznościowe 
 3.1.3. Nasza-Klasa, MySpace, GoldenLine i Facebook a biblioteki 
 3.2. Blogi  
 3.2.1. Typologia blogów 
 3.2.2. Blogi w bibliotekach 
 3.3. Mikroblogi 
 3.4. Podcasty 
 3.4.1. Geneza i definicja podcastów 
 3.4.2. Możliwości wykorzystania podcastów w bibliotece 
 3.5. Biblioteczna „telewizja internetowa” 
 3.6. Wirtualne światy – Second Life 
 3.6.1. Wirtualne światy i wirtualna rzeczywistość 
 3.6.2. Second Life 
 3.6.3. Biblioteki w Second Life 
 3.7. Folksonomia, tagowanie i Social Bookmarking 
 3.7.1. Serwisy typu Social Bookmarking 
 3.7.2. Przykłady wykorzystania zjawiska folksonomii i Social Bookmarking w działalności bibliotek 
 3.8. Serwisy typu wiki i ich zastosowanie w bibliotece 
 3.8.1. Geneza i cechy serwisów Wiki 
 3.8.2. Sposoby wykorzystania serwisów typu wiki przez biblioteki 
 3.9. Inne narzędzia Web 2.0 i ich wykorzystanie w praktyce bibliotecznej 
Zakończenie 
Bibliografia 
 Rozprawy, monografie, artykuły 
 Artykuły prasowe 
 Dokumenty zamieszczone w serwisach internetowych (blogi, wiki, serwisy społecznościowe itp.) 
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Zamówienia przyjmuje sklep Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, dokument online: 
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=186, data dostępu 16.07.2012 

Niepełnosprawni w bibliotekach – usługi i oferta 
Biuletyn EBIB nr 5/2012(132) 

● Beata Antczak-Sabala, Dorota Lipińska: Niepełnosprawni w bibliotekach: felieton wstępny: 
http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-132-spis/1187-ebib-52012-1321  

Artykuły 
● Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska: Współczesne usługi dla niepełnosprawnych użytkowników bi-

bliotek - przegląd form: http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-132-spis/1176-ebib-
52012-1322  

● Agnieszka Zych: Biblioteki uczelni technicznych wspierające edukację osób niepełnosprawnych na 
poziomie wyższym (analiza problematyki na bazie doświadczeń Biblioteki Głównej AGH): 
http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-132-spis/1179-ebib-52012-1323 

● Kelly Dermody, Norda Majekodunmi: Internetowe bazy danych i doświadczenie badawcze dla studen-
tów z zaburzeniami odczytu druku: http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-132-
spis/1182-ebib-52012-1324  

● Danuta Wójcik: Integracyjne działania edukacyjno-kulturalne Ośrodka Czytelnictwa Niepełnospraw-
nych: http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-132-spis/1183-ebib-52012-1325  

● Dorota Bednarczyk: Podstawowe reguły dostępności serwisów internetowych dla niepełnosprawnych 
użytkowników: http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-132-spis/1196-ebib-52012-13212  

Badania, opinie, wizje 
● Małgorzata Janiak: Książka w przestrzeni mieszkalnej, czyli współczesny design półek i regałów na 

książki: http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-132-spis/1175-ebib-52012-1326  
● Bożena Bogdańska: Zawód bibliotekarza w ujęciach komediowych: 

http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-132-spis/1160-ebib-52012-1327  

Sprawozdania 
● Aneta Kowalska, Joanna Radzicka: Sprawozdanie z VI Bałtyckiej Konferencji "Zarządzanie i Organi-

zacja Bibliotek": http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-132-spis/1184-ebib-52012-1328  
● Beata Łaszewska-Radwańska: Sprawozdanie z VI Krajowej Konferencji Nauczycieli Bibliotekarzy 

(Warszawa, Biblioteka Narodowa, 17–18 maja 2012): 
http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-132-spis/1177-ebib-52012-1329  

Komunikaty 
● Barbara Główka: Staże zagraniczne bibliotekarzy Biblioteki SGH w Warszawie, a wśród nich wyjazd 

studyjny autorki do Cardiff: http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-132-spis/1180-ebib-
52012-13210  

● Urszula Matoga, Aneta Kowalska: Szkocki wzór: http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-132-
spis/1178-ebib-52012-13211  

Redakcja numeru: Beata Antczak-Sabala, Dorota Lipińska 
Korekta: Zuzanna Helis, Izabella Milewska-Warta, Sylwia Wołek-Biernat  
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk, Maciej Dynkowski. 

 
Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelna Bożena Bednarek-Michalska - Nr 5/2012 

(132) czerwiec/lipiec. 
Stowarzyszenie EBIB, 2012. Czasopismo elektroniczne. 

Niepełnosprawni w bibliotekach - http://www.nowyebib.info/2012/132. – usługi i oferta - ISSN 1507-
7187. 

 
Biuletyn EBIB jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 2.5 Polska 

SZKOLENIA 

Nowe szkolenia w Bibliotece Narodowej 

Oferta szkoleniowa Biblioteki Narodowej została wzbogacona o trzy nowe propozycje. 
Każde ze szkoleń poświęcone jest innemu obszarowi rynku wydawniczego, a są to: literatura 

dla dzieci i młodzieży, audiobooki oraz szeroko rozumiana literatura graficzna. 
Tematy i programy szkoleń zostały zestawione tak, aby osoby zainteresowane mogły skorzystać 

z nich jak z trzyczęściowego cyklu szkoleniowego poświęconego zakupowi nowości wydawniczych lub 
potraktować je wybiórczo i zdecydować się na przestudiowanie wybranego zagadnienia. 
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● „Jeśli nie Hogwart, to co? Krajobraz literacki po Harrym Potterze a dobór nowości do biblio-
tecznych księgozbiorów dla dzieci i młodzieży". 

● „Nie bójcie się audiobooków! Książka w nowej postaci na bibliotecznych półkach". 
● „Piórem i pędzlem, czyli o nowych zjawiskach we współczesnej literaturze ilustrowanej – 

rzecz o grafice w książkach dla najmłodszych oraz o komiksach… nie tylko dla dzieci". 
Co i jak kupować? Czym się kierować dokonując zakupów nowości wydawniczych? 
O jakie pozycje wzbogacać księgozbiór biblioteki? Co zrobić, by sprostać oczekiwaniom użyt-

kowników danej biblioteki? Te i inne problemy pojawią się na proponowanych przez nas szkoleniach, 
których celem jest przekazanie bibliotekarzom wiedzy pomocnej przy dokonywaniu zakupu nowości do 
bibliotecznych księgozbiorów. 

● Po więcej informacji zapraszamy tutaj: http://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/zebid-
bn/aktualnosci/  
Źródło: Biblioteka Narodowa, data dostępu 20.07.2012 

INFORMACJE DLA FACHOWCÓW 

Krajowy Zjazd Delegatów SBP 2013 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy  
W dniach 7-8 czerwca 2013 roku, w Warszawie, odbędzie się Krajowy 

Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, podczas którego doko-
namy podsumowania kadencji 2009-2013, a także określenia kierunków rozwoju 
organizacji i wyboru nowych władz na następne cztery lata. 

Misją SBP jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa, budowanie 
tożsamości zawodu bibliotekarza, integracja środowiska, a także kreowanie pozy-
tywnego wizerunku bibliotek i zawodu bibliotekarza. W mijającej kadencji misję 
tę realizowaliśmy poprzez różnorodne działania wzmacniające potencjał Stowa-

rzyszenia, jego znaczenie w tworzeniu warunków rozwoju polskiego bibliotekarstwa i podnoszeniu 
kompetencji bibliotekarzy. Wśród nich warto wymienić przede wszystkim: przygotowanie projektu no-
wej ustawy o bibliotekach, opracowanie priorytetów kształcenia bibliotekarzy i pracowników informacji 
naukowej, badania efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych, poprawę komunikacji we-
wnętrznej, uruchomienie portalu sbp.pl, atrakcyjną działalność wydawniczą i edukacyjną. Aktywności 
te wpisują się w cele „Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021”, 
którą przyjęliśmy na poprzednim KZD. Na ile udało się nam je osiągnąć i sprostać oczekiwaniom śro-
dowiska, ocenimy podczas Krajowego Zjazdu Delegatów w 2013 roku, na który serdecznie zapraszam. 
Wybierzemy wówczas nowe władze, które wprowadzą Stowarzyszenie w drugie stulecie istnienia i będą 
odpowiedzialne za rozwój nowoczesnej organizacji, sprawnie działającej w XXI wieku. Będziemy też 
dyskutować o przyszłości naszej organizacji, sprostaniu nowym wyzwaniom. 

Wszystkich członków Stowarzyszenia zachęcam do włączenia się w kształtowanie polityki roz-
woju SBP, którą przyjmiemy na Krajowym Zjeździe Delegatów. Niech nasze wspólne inicjatywy służą 
realizacji wizji Stowarzyszenia - tworzeniu przestrzeni partnerskiej dla rozwoju bibliotek w społeczeń-
stwie wiedzy.   

Z koleżeńskim pozdrowieniem 
Elżbieta Stefańczyk 
Przewodnicząca SBP 

 

Zarząd Główny, na posiedzeniu w dniu 1 czerwca br., ustalił miejsce i termin obrad KZD (Uchwała nr 
9) oraz zasady wyboru delegatów na KZD (uchwała nr 10) a także zatwierdził harmonogram przygoto-
wań zawierający procedury wyborcze w kołach, oddziałach i okręgach. Informujemy ponadto, że pracu-
ją już komisje ds. Statutu oraz ds. gromadzenia i analizowania wniosków, do których prosimy zgłaszać 
swoje propozycje i uwagi. 

Kontakt: 
Komisja ds. Statutu: Sylwia Błaszczyk, s.blaszczyk@sbp.pl 
Komisja ds. gromadzenia i analizowania wniosków, Maria Bochan, m.bochan@sbp.pl 
● Uchwała nr 9 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 1 czerwca 2012 roku 
w sprawie zwołania Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2013 roku, 
dokument online: http://www.sbp.pl/repository/SBP/ZarzadGlowny/UchwalyZGSBP/uchwalaZG_9-
2012.pdf  
● Uchwała nr 10 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 1 czerwca 2012 roku 
w sprawie zasad wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
w 2013 roku, dokument online: 
http://www.sbp.pl/repository/SBP/ZarzadGlowny/UchwalyZGSBP/uchwalaZG_10-2012.pdf 
● Harmonogram przygotowań do KZD, dokument online: 
http://www.sbp.pl/repository/SBP/krajowy_zjazd_delegatow/2013/harmonogram-KZD.pdf  
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Biuro ZG SBP odpowiada za przygotowanie i rozesłanie materiałów związanych ze Zjazdem, oraz 
współpracę ze strukturami SBP. 
Wszystkie materiały zatwierdzone i uchwalone przez Zjazd, będą opublikowane na portalu SBP. 
Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 20.07.2012 

Komisja Europejska o open access  

Komisja Europejska opublikowała właśnie komunikat i rekomendacje w sprawie wolnego dostępu do 
zasobów wiedzy. Komisja uważa, że darmowy dostęp do zasobów nauki finansowanych przez UE ułatwi 
naukowcom i przedsiębiorstwom skorzystanie z wyników badań finansowanych ze środków publicz-
nych. Spowoduje to zwiększenie możliwości innowacyjnych Europy oraz da obywatelom szybszy dostęp 
do odkryć naukowych.  Komunikat określa cele polityki otwartego dostępu do badań finansowanych 
przez Komisję Europejską w perspektywie planowania Horizon 2020. Towarzyszące mu rekomendacje 
stanowią ramy polityczne działań w zakresie open access dla państw członkowskich UE. 

Więcej informacji na stronie: http://ec.europa.eu/research/science-society/open_access 
(kliknij na "Background", by wejść do dokumentów).  

W razie pytań można pisać na adres: RTD-SCIENTIFIC-PUBLICATION@ec.europa.eu  
Informację nadesłała do EBIB Iryna Kuchma z EIFL 

Przełożyła Bożena Bednarek-Michalska, EBIB 
Źródło: Elektroniczna Biblioteka EBiB, data dostępu 20.07.2012 

KE otwiera dostęp do rezultatów badań finansowanych przez UE 

Komisja Europejska zapowiedziała, że od 2014 roku wszystkie publikacje naukowe opracowywane przy 
wykorzystaniu środków UE będą musiały być udostępniane przez internet. KE zaleciła też rządom, by 
udostępniały wyniki badań finansowanych ze środków krajowych.  

Celem Komisji Europejskiej jest zapewnienie do 2016 roku wolnego dostępu do 60 proc. arty-
kułów dotyczących europejskich badań naukowych finansowanych ze środków publicznych. Teraz tyl-
ko 20 proc. literatury naukowej jest ogólnodostępne. Urzędnicy KE przyznają, że w dłuższym okresie 
wolny dostęp do wyników badań może uszczuplić dochody wydawców, będą więc musieli dostosować 
się do nowych realiów. 

"Wydajemy setki miliardów euro na badania w Europie i musimy zapewnić, by ich wyniki 
przynosiły możliwie jak największe efekty. Kluczem jest ponownie internet" - powiedziała na wtorkowej 
konferencji prasowej komisarz UE ds. agendy cyfrowej Neelie Kroes. "Chcemy otworzyć dla wszystkich 
badania fundowane przez UE i namawiamy kraje UE, by postąpiły podobnie" - zaznaczyła. 

Wyjaśniła, że KE otwiera dostęp do publikacji naukowych, które będą dofinansowywane 
z przyszłego budżetu UE na lata 2014-2020 w ramach programu wpierania badań i innowacji "Hory-
zont 2020". Komisja uzasadnia, że teraz występuje ryzyko prowadzenia w UE równoległych prac na-
ukowych, bo dane z badań nie są udostępniane. 

"W przyszłości podatnik nie będzie musiał płacić za prenumeratę, by uzyskać dostęp do infor-
macji wygenerowanych z jego podatków" - powiedziała komisarz. Według KE, na dostępie do rezultatów 
badań skorzystają specjaliści (lekarze, farmaceuci, architekci, inżynierowie) i małe firmy, a pośrednio - 
cała gospodarka. 

"Gdyby rezultaty unijnych badań naukowych były ogólnodostępne, efekt dźwigni mógłby wy-
generować 500 mld euro dla gospodarki z 3 mld euro inwestycji w badania" - powiedziała Kroes nawią-
zując do efektów amerykańskiego projektu poznania ludzkiego genomu (HUGO) z 2003 roku. 

Artykuły z badań dofinansowywanych przez UE w latach 2014-2020 mają być udostępniane 
on-line albo przez wydawcę (wówczas KE będzie mogła zrefundować nakłady na publikację), albo przez 
autorów w otwartym archiwum nie później niż sześć miesięcy (12 miesięcy dla artykułów z dziedziny 
nauk społecznych i humanistycznych) po publikacji. Takiego okresu przejściowego wymagają wydaw-
cy. 

KE zapowiedziała też, że będzie próbować wdrażać politykę otwartych zasobów także w sto-
sunku do innych danych naukowych, by kraje UE mogły łączyć zasoby i siły w badaniach. 

Komisja przyznała, że na otwartym dostępie do danych mogą z czasem stracić wydawcy, ale 
tak jak wszyscy muszą się oni dostosować do realiów rzeczywistości cyfrowej. "Od wieków wykazują się 
sprytem w swoim biznesie i jestem przekonana, że przy wykorzystaniu nowych modeli biznesowych 
będzie tak dalej. Czasy się zmieniły i powinni wziąć to pod uwagę" - powiedziała Kroes. 

KE ogłosiła wolny dostęp do wyników unijnych badań w ramach europejskiej przestrzeni ba-
dawczej (ERA), czyli jednolitego rynku w zakresie badań i innowacji, który ma zostać utworzony przez 
kraje UE w 2014 roku. By tak się stało, KE zaleciła we wtorek rządom, by otworzyły swoje rynki pracy 
dla naukowców z innych krajów, przyznawały granty najlepszym naukowcom oraz współpracowały ze 
sobą i tworzyły wspólne programy badawcze. Ponadto KE podpisała porozumienia z europejskimi or-
ganizacjami badawczymi na rzecz realizacji ERA. 

Z Brukseli Julita Żylińska (PAP) 
Źródło: Nauka w Polsce, data dostępu 18.07.2012 
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Akademicka wiosna  

Coraz więcej naukowców przyłącza się do bojkotu wielkich wydawnictw i żąda powszechnego i darmo-
wego dostępu do wiedzy.  

W światowej nauce trwa gorąca debata nad potrzebą wprowadzenia zasadniczych zmian w sys-
temie publikowania prac naukowych. Być może za jakiś czas wszyscy będziemy mogli czytać je za 
darmo w internecie. Ruch na rzecz powszechnego dostępu do wiedzy naukowej zaczęto już określać 
mianem "akademickiej wiosny". […]  

Marta Hoffman-Sommer 
Więcej... http://wyborcza.pl/1,75400,12104029,Akademicka_wiosna.html#ixzz20cJYZL2L  

Czy doktor może recenzować artykuły naukowe? 

U podstaw normalnego i efektywnego funkcjonowania nauki leży dobry sys-
tem recenzencki. Nie ma co ukrywać, że wraz z rozwojem Internetu stary, 
modernistyczny model uprawiania komunikacji naukowej odchodzi do lamu-
sa. Dlatego powstają pomysły innego rozwiązania procesu recenzenckiego 
(pisałem o tym np. we wpisie na temat serwisu łączącego recenzentów i auto-
rów publikacji naukowych [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/serwis-

laczacy-recenzentow-i-autorow-publikacji-naukowych-peer-evaluation-dla-
open-nauki/]). Wciąż ciężko odnaleźć odpowiedni system recenzowania: czy 
ma to być recenzja „otwarta”, zamknięta, ślepa, podwójnie ślepa. Coraz wię-
cej problemów generowanych jest przez różne rozwiązania (czytaj więcej: Śle-
py recenzent lepszy dla kobiet? Czyli rzecz o kryzysie dotychczasowego spo-
sobu recenzowania publikacji naukowych 

[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/slepy-recen%C2%ADzent-
lep%C2%ADszy-dla-kobiet-czyli-rzecz-o-kryzysie-dotychczasowego-sposobu-

recenzowania-publikacji-naukowych/]). Dzisiejszy wpis jest inspirowany wieloma pytaniami, które 
otrzymałem w ostatnich tygodniach. Wszystkie można sprowadzić do wspólnego mianownika i napisać: 
„Czy doktor może recenzować artykuł naukowy w czasopiśmie naukowym/punktowanym?”. 

Zdaję sobie sprawę, że takie pytanie zadaje sobie wielu redaktorów oraz – potencjalnych recen-
zentów. A wszystko z tego powodu, że w polskim systemie, w którym habilitacja jest (wstępnym) wy-
znacznikiem samodzielności naukowej pracownika naukowego, uważa się, że „doktor to jeszcze nie to”. 
A więc jak to jest? 

Przede wszystkim muszę podkreślić, że poniższe rozważania dotyczą recenzowania 
w czasopismach naukowych, a nie w przewodach doktorskich, awansach naukowych, czy też 
w grantach – to jest zupełnie inna sprawa i najczęściej jest w miarę jasno uregulowana. Inaczej ma się 
to właśnie z czasopismami. 

Kto może recenzować? 
Najczęściej pierwszą odpowiedzią jest: profesor, profesor. A potem: najlepiej samodzielny, niech 

ma habilitację! A później się okazuje, że jeżeli redaktor chce rzetelnie zabrać się do sprawy, czyli przy-
dzielić eksperta, to… ekspert często jest „tylko” doktorem.  

Recenzować powinien przede wszystkim niezależny ekspert – oznacza to, że powinien to być 
ktoś, kto naprawdę zna się na zagadnieniu, któremu jest poświęcony artykuł oraz nie zachodzi konflikt 
interesów (recenzowanie tekstu podwładnego itd.). 

Oznacza to, że w tym wymogu nie ma mowy o stopniu ani tytule naukowym, który takowy 
ekspert powinien posiadać. Często redakcje polskich czasopism naukowych podkreślają, że ich recen-
zentami są samodzielni pracownicy naukowi – i mają do tego prawo. Ale mam nadzieję, że nie każą 
zagranicznym recenzentom zdobyć polskiej habilitacji.  

Czy magister może recenzować? Tak, jeśli naprawdę jest niezależnym ekspertem. Jeżeli ktoś 
się ze mną nie zgadza, proszę przemyśleć taki przykład: załóżmy, że redakcja otrzymała artykuł 
o algorytmach wyszukiwarek internetowych. A na recenzenta wybrała (a ten – hipotetycznie się zgodził) 
Larry’ego Page’a [http://pl.wikipedia.org/wiki/Larry_Page] – współtwórcę Google’a. Czy może być re-
cenzentem? 

Umocowanie w dokumentach 
Kiedy rozważamy, kto może recenzować w polskich czasopismach naukowych, warto mieć na 

uwadze, że zalecenia odnośnie do recenzowania znajdują się m.in. w trzech tekstach. 
Pierwszym kluczowym tekstem są Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopi-

smach [https://pbn.nauka.gov.pl/static/doc/wytyczne_dotyczace_procedury_recenzowania.pdf] – któ-
re odnoszą się do nowych wytycznych oceniania czasopism naukowych. 

Odnośnie do tego „kim” ma być recenzent, pojawia się tylko takie sformułowanie: Do oceny 
każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki. Czyli jest 
kwestia niezależności (nawet nie ma „eksperstwa”). 

Drugim dokumentem są Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce 
[http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ministerstwo/Publikacje/20110216_MNISW_brosz
ura_210x210.pdf] – broszura wydana prze MNiSW. Jest to już dużo obszerniejszy dokument, w którym 
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znajdziemy wiele ważnych kwestii. Jeśli natomiast chodzi o kompetencje recenzenta, to możemy zna-
leźć takie fragmenty: 

Wyznacznikiem kompetencji potencjalnego recenzenta jest nie tylko jego wiedza, poświadczona 
znaczącym dorobkiem naukowym, lecz także reputacja rzetelnego recenzenta (…) Podmiot zamawiający 
recenzję, działając w dobrej wierze, zwraca się z prośbą o sporządzenie recenzji do poszczególnych spe-
cjalistów, pokładając zaufanie w ich wiedzy i solidności (…). Ważnym kryterium decydującym 
o uznaniu samego siebie za specjalistę w danej dziedzinie jest, oprócz poczucia kompetencji lub jej 
braku, fakt posiadania dorobku naukowego w danej dziedzinie bądź co najmniej prowadzenia wykła-
dów lub seminariów w jej obszarze. 

A zatem jest dużo o kompetencjach, ale nie ma o stopniach i tytułach. 
Trzeci dokument jest najobszerniejszy – są to wytyczne European Science Foundation Europe-

an Peer Reivew Guide 
[http://www.vr.se/download/18.2ab49299132224ae10680001647/European+Peer+Review+Guide.pdf
] – tutaj mamy wiele stron poświęconych zagadnieniu dobierania odpowiednich ekspertów (głównie do 
oceny wniosków grantowych). Autorzy poradnika piszą, jak rozpoznać kompetencje potencjalnego re-
cenzenta, ale opiera to się na jego dorobku i publikacjach, a nie na stopniach: 

One of the most important and challenging phases of the peer review process is to collect the re-
quired number of willing and available experts who would agree to conduct the task of expert 
assessments both as individual/remote reviewers and/or embers of panels and committees as 
described below. 
Podsumowując: nie ma żadnych przeszkód, aby pośród rady recenzentów czasopisma nauko-

wego znajdowali się doktorzy. Jeżeli są ekspertami i spełniania inne pomniejsze wymienione warunki, 
nie powinno być problemu. A może ktoś sądzi inaczej? 

 
Zdjęcie: Wyoming_Jackrabbit – CC BY-NC-SA 2.0 
Źródło: Warsztat badacza komunikacji, data dostępu 18.07.2012 

„Prokrustowe łoże” polskiej nauki 

Biznes narzeka na absolwentów uczelni, profesorowie mówią studentom, że 
zostali oszukani, a w Polsce od dwóch lat reformuje się naukę tak, abyśmy 
gonili zachodnie standardy. Tylko że ten króliczek cały czas ucieka, a Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wciąż nie może się zdecydować, jak 
powinniśmy go gonić. Brakuje reguł gry, w którą mają grać polscy badacze. 

Dzisiaj uprawianie nauki musi się przede wszystkim opłacać: uczel-
niom, przedsiębiorstwom, podatnikowi. Do tych nowych standardów musi 
się dostosować nawet humanistyka, która z zasady najpierw jest nie-
praktyczna. Wszystko musi być policzalne: nowe idee, koncepcje, teksty. 
A nową walutą w polskiej nauce stały się punkty. Punkty za artykuł 
w czasopiśmie, za książkę, patenty. Punkty mają się przekładać na pienią-
dze dla jednostki zatrudniającej naukowca, a ich liczba na awans naukowy. 

Cennik, czyli to jest warte. Liczbę przyznawanych punktów za okre-
ślone efekty ustala ministerstwo, a kluczowym obszarem są publikacje 

w czasopismach. Od kilku lat próbuje się publikować aktualny „cennik”, który w Polsce nazywany jest 
wykazem czasopism punktowanych, a niekiedy niepoprawnie Listą filadelfijską 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/lista-filadelfijska-czyli-co/]. 

Jest to jeden z podstawowych dokumentów, bowiem ocenia nie tylko rangę czasopisma, ale 
pośrednio znaczenie publikującego autora. Trzeba też pamiętać, że proces wydawniczy trwa najczęściej 
co najmniej rok, zatem naukowcy muszą sobie zaplanować, gdzie chcą publikować swoje teksty i czy 
będzie im się to opłacało. Jest też druga strona medalu: redakcje czasopism, jeśli nie znają liczby przy-
znanych ich punktów, nie wiedzą, jak mają funkcjonować i o jakie finansowanie się starać (czasopisma 
wysokopunktowane są łakomym kąskiem dla uczelni). 

Zróbmy sobie wykaz. W Polsce od dwóch lat nie ma aktualnego wykazu, a zegar wszystkim od-
licza czas. Trzeba funkcjonować po omacku, obserwując jak ministerstwo wdraża zmiany. Na stronach 
MNiSW można znaleźć ostatni „Ujednolicony wykaz czasopism naukowych”, który stracił ważność 
1 października 2010 roku [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/lista-czasopism-punktowanych-nie-
obowiazuje/]. Ale jeszcze na początku zeszłego roku próbowano zrobić nowy wykaz według sta-
rych zasad. 

Ostatecznie w lipcu 2011 roku zaproponowano nowe kryteria, które stały się prokrustowym ło-
żem dla polskich czasopism (Prokrust był synem Posejdona i dopasowywał swoje ofiary do łoża: jeśli 
były zbyt wysokie – przycinał je, jeśli zbyt krótkie – naciągał ciało). Redakcje zaczęły dostosowywać się 
do zupełnie nowej sytuacji, np. poprzez wykreślanie z rad naukowych części osób, które pracują 
w polskich jednostkach (w takiej radzie musi być odpowiedni odsetek uczonych z zagranicy).  

Pojawiło się również nowe kryterium: zapora ghostwriting (obowiązek ujawniania wszystkich 
autorów). Ministerstwo starając się je wytłumaczyć, odsyłało do… informacji prasowej firmy, która za-
pewnia ochronę przed plagiatem [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/ministerstwo-zacheca-do-
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zatrudniania-ghostwriterow/] dla osób korzystających z usług ghostwriterów. W najnowszej wersji wy-
tycznych tego przykładu już nie ma, ale niesmak pozostał. W ten sposób rozpoczęła się seria poprawek 
i zmian, o których sami zainteresowani nie byli informowani.  

Reforma powinna być transparentna 
Największym zaniechaniem był brak jasnej polityki informacyjnej. Redakcja, która chciała 

uzyskać punktowanie, musiała złożyć ankietę. W pierwszym terminie uczyniła to niespełna połowa 
z nich. Dlatego dano dodatkowe dwa tygodnie, dzięki czemu udało się złożyć 2115 ankiet. Aczkolwiek 
nagle w kwietniu i maju liczba ta zaczęła rosnąć – dodano 19 dokumentów trzy miesiące po zamknię-
ciu aplikowania [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/skladanie-ankiet-po-zamknieciu-generatora-
dostalem-odpowiedz-z-ministerstwa/]. Co na to ministerstwo? 

Na oficjalne zapytanie odpowiedziało: „Generator został udostępniony wyłącznie tym czasopi-
smom, które z uzasadnionej przyczyny nie mogły złożyć ankiety w terminie”. Tylko, że według wyliczeń 
dr Anety Drabek ankiet nie złożyło ponad 200 czasopism. Co więcej, nigdzie nie poinformowano o moż-
liwości warunkowego złożenia, ani o tym, że takie coś miało miejsce. A wykazu jak nie było, tak 
nie ma. 

Cel nauki? 
Od dłuższego czasu śledzimy dyskusję dotyczącą wartości, na których winniśmy fundować 

polską naukę (prawda, użyteczność, naukometria itd.) oraz reformę, która prowadzi do instrumentali-
zowania badań. W całej tej debacie często zapomina się o bardzo istotnym elemencie: podstawowym 
warunkiem udanej reformy jest jej profesjonalne przygotowanie oraz przejrzyste i niezmienne w trakcie 
gry reguły. Zbigniew Herbert w usta Prokrusta włożył słowa: „moją prawdziwą pasją była antropome-
tria (…) cel był wzniosły postęp wymaga ofiar”. Miejmy nadzieję, że reformujący dobrze pościelą nam 
to łoże.  

Emanuel Kulczycki 
 

Zdjęcie: By Caros Ostos Sabugal (Circus Divas Illustrations Gallery) [CC-BY-SA-3.0 
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons 
Wpis ukazał się jednocześnie na łamach Praktyki Teoretycznej 
[http://www.praktykateoretyczna.pl/index.php/emanuel-kulczycki-prokrustowe-loze-polskiej-nauki/]. 
Źródło: Warsztat badacza komunikacji, data dostępu 20.07.2012 

11 mln zł z resortu nauki dla czasopism naukowych 

Łącznie ponad 11 mln zł otrzyma 88 projektów, które realizować będą zadania w ramach programu 
INDEX PLUS 2012. Celem tego programu jest nadanie międzynarodowego charakteru polskim czasopi-
smom naukowym.  

Informacja o wynikach konkursu znalazła się na stronie resortu nauki. Dzięki przyznanym 
środkom, laureaci nadadzą międzynarodowego charakteru wydawanym w kraju czasopismom nauko-
wym lub podniosą ich międzynarodową pozycję. 

Uczestnicy programu mogą przeznaczyć dofinansowanie na tworzenie anglojęzycznych wersji 
pism, zapewnianie wydawnictwom międzynarodowych rad naukowych czy redakcji albo zamieszczanie 
zagranicznych recenzji artykułów zamieszczanych w czasopismach. Środki mogą także posłużyć na 
poprawieniu jakości wydawania oraz ich digitalizacji. 

Do konkursu ogłoszonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach drugiej edy-
cji programu INDEX PLUS mogły być zgłoszone projekty przygotowane przez jednostki naukowe i pod-
mioty działające na rzecz nauki. 

Do konkursu zgłoszono niemal 360 projektów. W ich ocenie brano pod uwagę wartość meryto-
ryczną projektu, zasadność planowanych kosztów oraz możliwość jego realizacji.Prawie 5 mln zł 
z przyznanej przez ministerstwo sumy zwycięskie projekty otrzymają jeszcze w tym roku. 

Informacja dostępna jest na stronie 
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/kategoria/1831/artykul/11-
milionow-zlotych-dla-wydawnictw-naukowych/  
Źródło: PAP - Nauka w Polsce, data dostępu 21.07.2012 

Połowa studentów krytycznie ocenia kompetencje zdobyte na studiach 

Połowa studentów twierdzi, że kompetencje, zdobyte podczas studiów nie spełniają oczekiwań praco-
dawców. Ponad 30 proc. ma już na swoim koncie pierwsze doświadczenie zawodowe – wynika z bada-
nia przeprowadzonego w IV edycji programu Twoja Perspektywa.  

Wyniki badania pokazały, że połowa ankietowanych studentów uważa swoje kompetencje za 
nieprzystające do oczekiwań pracodawców. Na pytanie „czy studia przygotowały Cię do podjęcia pierw-
szej pracy?” 39 proc. ankietowanych odpowiedziało „raczej nie”, a 11 proc. „zdecydowanie nie”. Zaled-
wie 9 proc. respondentów uważa, że studia zdecydowanie przygotowały ich do podjęcia pierwszej pra-
cy. 

Badanie ujawniło zawodową aktywność studentów. Ponad 30 proc. respondentów ma już na 
swoim koncie pierwsze doświadczenie zawodowe. Aż 70 proc. uczestników badania swoje umiejętności 
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praktyczne zdobywa i szlifuje działając w organizacjach, samorządach, czy uczelnianych kołach na-
ukowych. W kategorii „inne” doświadczenie zdobyte podczas studiów, studenci wymieniali głównie 
praktyki zawodowe i staże oraz wolontariat. 

Badanie pokazało, że od pracodawców studenci oczekują w pierwszej kolejności praktyk i staży 
(78,5 proc. odpowiedzi) oraz warsztatów merytorycznych na uczelniach (8 proc.) – czyli tych form 
współpracy, które umożliwią im konfrontację wiedzy merytorycznej z realiami biznesowymi i przełoże-
nia jej na praktykę. 

Za najlepszą formę kontaktu pracodawcy ze studentami 22 proc. respondentów uznało kon-
kursy. W kategorii „inne” pojawiło się m.in. oczekiwanie delegowania doświadczonych pracowników do 
prowadzenia przedmiotów specjalistycznych. 

Badania opinii studentów były częścią zakończonej właśnie, czwartej edycji programu Twoja 
Perspektywa, w ramach którego organizatorzy zrealizowali m.in. 54 warsztaty na 18 uczelniach dla 
łącznie ponad 900 studentów w całej Polsce. 

Organizatorami programu Twoja Perspektywa są Orange Polska, Polskie Stowarzyszenie Za-
rządzania Kadrami i Business for Society. Badanie miało na celu m.in. uzyskanie opinii studentów na 
temat ich przygotowania do wejścia na rynek pracy. Wzięło w nim udział łącznie 1017 respondentów 
z kilkudziesięciu uczelni w całej Polsce. 
Źródło: PAP – Nauka w Polsce, data dostępu 20.07.2012 

„Tytuł Ujednolicony” - patronat sbp.pl 

Tytułu Ujednolicony [http://www.issuu.com/nukat] to kwartalnik on-line powołany do życia przez 
Centrum NUKAT i ukazujący się od dwóch lat. Na łamach TU omawiane są zagadnienia związane 
z szeroko pojętym czytelnictwem, społeczeństwem informacyjnym, nowymi mediami i sposobami zdo-
bywania wiedzy. Felietony, kwestionariusze, recenzje książek, ciekawostki, fotoreportaże z bibliotek 
świata, nowiki dotyczące działalności Centrum NUKAT i największego katalogu centralnego w Polsce – 
to tylko niektóre elementy tworzące „Tytuł Ujednolicony”. 

Pasjonaci pracujący nad przygotowaniem „Tytułu” otrzymali właśnie wsparcie Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich - portal sbp.pl został oficjalnym patronem medialnym kwartalnika. Współpraca, 
rozpoczęta od objęcia patronatem konkursu fotograficznego „Profil Czytelnika” 
[http://www.sbp.pl/artykul/?cid=5541&prev=1] ogłoszonego na łamach ostatniego numeru „Tytułu 
Ujednoliconego”, z pewnością przyczyni się do szerszej promocji zarówno inicjatyw podejmowanych 
przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jak i zagadnień poruszanych na łamach kwartalnika, do-
tyczących nowoczesnych sposobów promocji czytelnictwa, ciekawy przedsięwzięć i wydarzeń ze świata 
bibliotek oraz wszystkiego co chcielibyście wiedzieć o zdobywaniu wiedzy we współczesnym świecie, a 
boicie się zapytać. 
Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 16.07.2012 

Jeszcze o Ossolineum: 1,8 mln zł zobowiązań i plany ministra 

W najnowszym wydaniu dziennika „Polska” (16 lipca) ukazał się wywiad z ministrem kultury i dziedzic-
twa narodowego, Bogdanem Zdrojewskim na temat wydawnictwa Ossolineum.  

Szef resortu kultury mówi w nim o złej sytuacji finansowej oficyny i swoich pomysłach na jej 
ratunek. W rozmowie z Małgorzatą Matuszewską, minister Zdrojewski mówi m.in.: „Brak płynności 
finansowej pojawia się nagle i tak też jestem o nim informowany. Po raz trzeci zbyt późno. Pogarszająca 
się sytuacja samego wydawnictwa ma natomiast historię prawie 20-letnią. Już jako prezydent Wrocła-
wia sugerowałem powiązanie wydawnictwa z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich, ale nawet 
w momencie przekształcania tego ostatniego w fundację prawa publicznego zmarnowano najlepszą 
okazję do zbudowania zdrowej konstrukcji prawnej. Opór zawsze był po stronie wydawnictwa, a nie 
zakładu narodowego. Szkoda. Efekty takiego stanu rzeczy były i dobre, i niestety złe”.  

W tekście pojawia się także informacja o zobowiązaniach wydawnictwa Ossolineum, które się-
gają 1,8 mln zł i komentarz ministra kultury: (...) a wymagane roszczenia, które trzeba szybko spłacić, 
to wyasygnowane już przeze mnie 600 tys. złotych. Można w trybie negocjacji obniżyć wartość roszczeń 
o mniej więcej 200 tys., ale reszta także będzie dość szybko wymagalna”. Bogdan Zdrojewski stwierdza 
jednak, że „poziom zobowiązań nie jest paraliżujący”. Jego zdaniem największym problemem „jest brak 
perspektywy na to, by wydawnictwo przestało wpadać w permanentne kłopoty finansowe”.  

Z kolei pytany o to, kto ma zarządzać prawami wydawnictwa Ossolineum odpowiada: „Chce to 
robić np. Biblioteka Narodowa. Wolałbym jednak, by czyniło to Ossolineum. W przypadku braku takiej 
gotowości możliwy jest też scenariusz powołania odrębnej, ministerialnej instytucji opiekującej się za-
sobem, prawami autorskimi i zlecającej podmiotom zewnętrznym kontynuowanie serii lub wznawiania 
poszczególnych tytułów”.  
Źródło: Rynek Książki.pl, data dostępu 16.07.2012 
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Virtualo wprowadza pierwsze bundle do polskich księgarń 

W czerwcu dystrybutor treści cyfrowych Virtualo – wraz z Empi-
kiem –  wprowadził do sprzedaży w salonach tej sieci pierwsze 
w polskich księgarniach stacjonarnych tzw. bundle. 

Bundle to pakiety składające się z książki drukowanej 
oraz e-booka o tym samym tytule. Obecnie sprzedawane są w for-
mule "2 w cenie 1", gdzie wersja elektroniczna dodawana jest bez-
płatnie do papierowej. W przyszłości będą pojawiać się również 
inne warianty. Po raz pierwszy takie rozwiązanie zastosował ponad 
dwa lata temu Barnes&Noble – największa sieć księgarni stacjo-
narnych w USA. W tym samym czasie Virtualo, wraz z Wydawnic-
twem C.H. Beck, wprowadziło do Polski pierwsze bundle, jednak 
dostępne tylko w księgarni internetowej.  

W czerwcu nastąpiła implementacja systemu pozwalające-
go na generowanie w kasach salonów Empik nowego produktu – 
kodów Virtualo na ebooki. Umożliwiło to wyjście z contentem cy-

frowym poza Internet i dotarcie do grupy Klientów, która preferuje zakupy w księgarniach stacjonar-
nych. W chwili obecnej w salonach Empik dostępnych jest już około 20 bundli takich wydawnictw jak 
Zysk i S-ka, Fabryka Słów, Wielka Litera i Buchmann, a ich liczba będzie systematycznie rosnąć. 

- Już po pierwszych kilku tygodniach wiemy, że nowy produkt cieszy się dużym zainteresowa-
niem – zdradza Robert Rybski, prezes Virtualo. - Nowa usługa umożliwi dużej grupie klientów wypró-
bowanie e-booków. Chcemy zbudować większą świadomość nowego produktu wśród osób, które do tej 
pory nie zetknęły się z książką elektroniczną i kupowały jedynie wersje papierowe. Salony Empik mają 
w tym zakresie największy potencjał - twierdzi.  

E-booki dostępne w bundlach przekazywane są klientom w postaci niepowtarzalnego kodu 
(wydrukowanego na paragonie w kasie Empiku). Należy go wpisać na stronie http://virtualo.pl/kod. 
Książka zostanie wtedy automatycznie dodana do wirtualnej półki Użytkownika i od tego momentu 
można z niej wygodnie korzystać. Wykorzystanie kodów nie ogranicza się tylko do bundli. Produkt 
skierowany jest także do agencji reklamowych, biur prasowych wydawnictw oraz innych firm. Łatwość 
odbioru i dystrybucji sprawia, że może być wykorzystany jako e-book do recenzji, prezent dla pracow-
ników czy nagroda w różnego rodzaju konkursach.  
Źródło: Rynek Książki, data dostępu 19.07.2012 

________________________________________________________________ 

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

SBP/268166269865948?sk=wall 
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