
 1 1 1

  

Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych  
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
R. 7, z. 2 (175): poniedziałek, 27 lutego 2012 roku 

W Y D A N I E  O K A Z J O N A L N E  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zapraszam na codziennie aktualizowaną 
stronę ISBNiKa na Facebooku 

INFORMACJE DLA FACHOWCÓW 

Indeksowanie w Google Scholar. Wskazówki dla wydawców i redaktorów cza-
sopism naukowych 

Poprawna indeksacja czasopism naukowych w Google Scholar powinna 
być dla wydawców i redaktorów czasopism naukowych sprawą kluczo-
wą. Google Scholar jest podstawą nie tylko do obliczania cytowań (pod-
stawowy program to „Publish or Perish” – 

http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/analiza-cytowan-i-publish-or-
perish-%E2%80%93-anne-wil-harzing/), ale również obliczania indeksu 
Hirscha [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/jak-obliczyc-indeks-
h/] oraz narzędzi bibliometrycznych takich jak np. Scholarometer 

[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/scholarometer-%E2%80%93-
narzedzie-do-obliczania-i-wizualizacji-dorobku/]. W zeszłym roku na łamach „Historii i Mediów” opu-
blikowałem poradnik przeznaczony dla autorów artykułów naukowych pt. Optymalizacja publikacji 
naukowych do wyszukiwarki Google Scholar [http://historiaimedia.org/2011/10/12/optymalizacja-
publikacji-naukowych-do-wyszukiwarki-google-scholar/], gdzie podałem kilka podstawowych sposo-
bów na zoptymalizowanie plików dla wyszukiwarki. Dzisiaj natomiast chciałbym przybliżyć indeksację 
w Google Scholar na podstawie oficjalnych wytycznych – informacje skierowane są do wydawców, re-
daktorów, ale również autorów i pracowników repozytoriów. […] Emanuel Kulczycki 
Cały artykuł znajdziesz tutaj: Warsztat badacza komunikacji, dokument online: 
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/indeksowanie-w-google-scholar-wskazowki-dla-wydawcow-i-
redaktorow-czasopism-naukowych/, data dostępu 15.02.2012 

Citavi – menedżer bibliografii po polsku 

Po wielu wpisach na blogu widać, że jestem miłośnikiem 
i zwolennikiem oprogramowania ułatwiającego pracę na-
ukową i – przede wszystkim – proces pisania publikacji 
naukowych. Niedawno pisałem o generatorach bibliografii 

[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/jak-zrobic-
bibliografie-internetowe-generatory-dla-studentow-i-

uczniow/], zaznaczając, że są skierowane przede wszystkim 
do studentów. W zeszłym roku prezentowałem zestawienie 

menedżerów 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/porownanie-

menedzerow-bibliografii/], w którym uwzględniony był 
m.in. program Citavi. Teraz nadszedł czas na porządne te-
stowanie – przede wszystkim dlatego, że od pewnego cza-
su dostępna jest polska wersja tego menedżera. Ale nie to 

było dla mnie najważniejszym powodem poświęcenia czasu na rozgryzanie nowego programu: po pro-
stu poszukuję menedżera, który zastąpi mi dotychczas używane narzędzia. Kilka miesięcy temu pisa-
łem o mojej przygodzie z EndNote’m podczas pisania książki 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/endnote-x4-a-pisanie-ksiazki-case-study/] i problemach, ja-
kie generował. Od tego czasu miałem do czynienia z Zotero 3.0 Standalone i Mendeleyem – jednakże 
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nie spełniły moich oczekiwań (zapewne niedługo poświęcę temu wpis) – przede wszystkim dlatego, że 
dla mnie podstawową funkcją menedżera bibliografii jest wykorzystanie zebranych w nim danych pod-
czas pracy z edytorem tekstu. […]  

Emanuel Kulczycki 
● Cały tekst znajdziesz na blogu Emanuela Kulczyckiego Warsztat badacza komunikacji, dokument 
online: http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/citavi-menedzer-bibliografii-po-polsku/, data dostępu 
21.02.2012 

Internetowy apel o otwarty dostęp do treści naukowych 

Ponad tysiąc osób podpisało apel do instytucji finansujących naukę o wprowadzenie otwartego dostę-
pu do treści naukowych w Polsce (http://otwartymandat.pl). „To cenna inicjatywa, ale konieczne jest 
m.in. przeanalizowanie aspektów prawnych” - ocenia rzecznik resortu nauki Bartosz Loba.  

„Wyniki badań finansowanych ze środków publicznych powinny być dostępne publicznie bez 
ograniczeń. Na całym świecie instytucje finansujące badania wprowadzają w ostatnich latach tzw. 
mandat otwarty - wymóg, aby publikacje prezentujące wyniki tych badań były bezpłatnie dostępne 
w sieci internet” - czytamy w apelu dostępnym na stronie: http://otwartymandat.pl  

Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uni-
wersytetu Warszawskiego (ICM) prof. Marek Niezgódka wyjaśnia, że powszechny mandat otwarty doty-
czący publikacji naukowych stał się standardem w wielu krajach. Został przyjęty przez wiele organiza-
cji finansujących badania naukowe i edukację. W Polsce jest to temat odsuwany na bliżej nieokreśloną 
przyszłość. 

„Jeżeli zależy nam na tym, by dostępność wyników badań naukowych stała się znacząco szer-
sza podejmijmy propozycję przyjęcia w Polsce mandatu otwartego, obejmującego publikacje naukowe 
i treści edukacyjne finansowane ze środków publicznych” - podkreśla prof. Niezgódka w komentarzu 
umieszczonym razem z apelem na stronie internetowej. 

Sygnatariusze listu zwracają się do wszystkich polskich instytucji finansujących naukę, w tym 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Naro-
dowego Centrum Nauki, o wprowadzenie wymogu otwartości oraz zapewnienie technicznych, ekono-
micznych i prawnych warunków jego realizacji w odniesieniu do publikacji stanowiących polski doro-
bek naukowy. 

„To cenna inicjatywa, ponieważ może pomóc w poszerzeniu dostępu do publikacji naukowych. 
Konieczne jest jednak przeanalizowanie aspektów prawnych oraz podjęcie konsultacji z naukowcami 
różnych dziedzin, m.in. wdrożeniowych” - powiedział PAP rzecznik MNiSW Bartosz Loba. 

Jak wyjaśnił, chodzi m.in. o to, że zbyt wczesne upublicznianie w sieci wyników badań nad 
nowymi technologiami niosłoby ze sobą ryzyko przejęcia wynalazku przez kogoś niepowołanego i nara-
żałoby autorów na utratę dochodu. 

Loba przypomniał, że w poprzedniej kadencji były już prowadzone prace nad projektem odpo-
wiednich przepisów. „Na pewno będą kontynuowane, a MNiSW weźmie w nich aktywny udział” - zapo-
wiedział. 

W lutym 2011 roku Kancelaria Prezesa Rady Ministrów informowała, że rząd pracuje nad 
ustawą o dostępności materiałów naukowych w sieci. Ustawa miała być częścią tzw. ofensywy legisla-
cyjnej. Dzięki ustawie, wyniki badań zrealizowanych za państwowe pieniądze, miałyby być publikowa-
ne w internecie, a małe i średnie przedsiębiorstwa zyskać dostęp do wiedzy i innowacji. Nie powstał 
jednak na razie projekt ustawy. Obecnie nad tymi przepisami pracuje Ministerstwo Administracji i Cy-
fryzacji. 

Prof. Niezgódka tłumaczy, że w obszarze nauki i edukacji kwestia dostępu do treści w interne-
cie jest jednym z podstawowych problemów, które wymagają wprowadzenia nowych rozwiązań. 

„Przedmiotem kontrowersji jest () w skrócie - podejście do problemu, czy wiedza jest jedynie 
towarem czy dobrem publicznym. Czy autor publikacji naukowych i danych źródłowych, które stano-
wiły podstawę publikacji jest zawsze posiadaczem całości praw własności intelektualnej, który może 
decydować o reglamentacji dostępu do takich zbiorów” - podkreśla prof. Niezgódka. 

Apel powstał z inicjatywy ICM, autorów projektu Synat - polskiej otwartej platformy zasobów 
sieciowych dla naukowców i 20-osobowej grupy inicjatywnej. Jak wyjaśniają przedstawiciele ICM, po-
nieważ do tej pory nie udawało się przekonać instytucji i decydentów, ten apel jest konstruktywną 
ścieżką inicjatywy społecznej. 

Wśród osób inicjujących apel znaleźli się m.in.: prof. Andrzej Czyżewski z Politechniki Gdań-
skiej, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej prof. Maciej Żylicz, dr Dominik Batorski z ICM, prof. 
Henryk Rybiński z Politechniki Warszawskiej oraz publicyści Edwin Bendyk i Jacek Żakowski. 

Apel jest dostępny na stronie: http://otwartymandat.pl 
Ewelina Krawczyńska 

Źródło: PAP - Nauka w Polsce, data dostępu17.02.2012 
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Rozmowa o użytkownikach współczesnych bibliotek 
– zapowiedź konwersatorium IKiCz 

15 marca w gmachu głównym Biblioteki Narodowej w Warszawie (p. 2011) odbędzie się Konwersato-
rium: „Użytkownicy współczesnych bibliotek. Nowe problemy?”. Jego organizatorem jest Instytut 
Książki i Czytelnictwa BN. 

W programie konwersatorium m.in. wystąpienia: dra Romana Chymkowskiego - „Praktyki lek-
turowe studentów” oraz Elżbiety Mieczkowskiej - „Biblioteki publiczne i szkolne w Stanach Zjednoczo-
nych Ameryki Północnej. Obserwacje z wyjazdu”. 
Źródło: Rynek Książki, data dostępu 20.02.2012 

Będziemy płacić za biblioteki? Ministerstwo zaprzecza 

Wprowadzenie opłat za korzystanie z bibliotek nie grozi Polakom - uważa resort kultury. Tomasz Ma-
kowski, dyrektor Biblioteki Narodowej obawia się natomiast, że opłaty te mogą być finansowane z fun-
duszu na zakupy dla bibliotek, co pogorszy sytuację polskich książnic. 
Zobacz cały artykuł: Newsweek, dokument online: http://spoleczenstwo.newsweek.pl/bedziemy-
placic-za-biblioteki-ministerstwo-zaprzecza,88797,1,1.html, data dostępu 26.02.2012 

Tydzień E-książki 2012 w Bibliotece! 

Minęło już ponad 40 lat od czasu, kiedy światło dzienne ujrzała pierwsza e-
książka. Najlepszą okazją, by to uczcić jest zbliżająy się międzynarodowy Tydzień 
E-książki - w tym roku od 4 do 10 marca. Tak jak rok temu, tak i tym razem 
zachęcamy: bibliotekarze, włączcie się!:)  

Tydzień e-książki obchodzi się na świecie od 2004 roku. Wówczas opinia 
publiczna i media były ostrożne wobec e-booków. Utrudniało to promocję, dlate-
go postanowiono zorganizować Tydzień E-książki 
[http://ebookweek.com/About/origins.html].  

Chcemy, aby Tydzień E-książki stał się okazją do zapoznania się z e-bookami dla osób, które 
do tej pory nie miały ku temu okazji. Dla fanów elektronicznych publikacji to natomiast powód do za-
rażania innych swoją pasją.:)  

Biblioteki mogą ten czas wykorzystać do kreowania się na placówki nowoczesne, a biblioteka-
rze mają kolejną okazję do udowadniania, że są przewodnikami po nowoczesnych rozwiązaniach, także 
związanych z technologią. Poza tym biblioteki akademickie mogą wykorzystać ten czas na dodatkową 
promocję udostępnianych e-zasobów. Pokażmy tym, którzy jeszcze tego nie wiedzą, że idziemy z du-
chem czasu!:)  

Biblioteki, nawet jeśli nie udostępniają czytników, to udostępniają komputery, na których tak-
że można czytać e-książki. Oprócz tego mamy przecież biblioteki cyfrowe, które warto promować. Kto 
więc, jeżeli nie bibliotekarze, może wprowadzić czytelników w fascynujący świat e-booków?:)  

Udostępniamy Wam przygotowane przez nas propozycje włączenia się Waszych bibliotek do 
Tygodnia E-książki 2012:  

● bardzo luźny scenariusz Tygodnia E-książki w bibliotece [http://goo.gl/D3wo0] - znajdziecie 
tam kilka pomysłów na obchody Tygodnia w Waszej bibliotece  

● plakaciki “Czy wiesz, że?” [http://goo.gl/rjr1X] z ciekawostkami do powieszania w bibliotece 
- możesz wysłać nam swoje pomysły na dodatkowe plakaty na maila!:) 

● listę źródeł darmowych e-booków [http://goo.gl/bAvwX] z krótkimi opisami - np. do powie-
szania przy komputerach czy rozdawania czytelnikom – zamieszczamy też wersję do edycji 
[http://goo.gl/nYbhA], gdybyś chciał dodać kolejne  

Pliki udostępniamy na licencji CC-BY-SA [http://creativecommons.org/licenses/by-
sa/2.5/pl/] – oznacza to, że możecie korzystać z nich do woli, jedynym warunkiem jest uznanie autor-
stwa (podanie źródła) i podawanie dalej również na licencji CC-BY-SA. Zatem ściągajcie, korzystajcie, 
przekazujcie dalej, przerabiajcie, inspirujcie się! 

Twoja Biblioteka bierze udział w obchodach Tygodnia? Powiedz nam o tym, pisząc i/lub prze-
syłając zdjęcia na wydarzenie facebookowe Tygodnia E-książki 
[https://www.facebook.com/events/124792220973053/]. Możesz się też podzielić z nami swoimi po-
mysłami, a my podamy je dalej, innym bibliotekom.:)  

A komu nie spodoba się czytanie e-książek, spróbujemy go przekonać ponownie za rok.;)  

Dominika Paleczna, Paula Milewska, Krzysztof Lityński 

Źródło: http://bibliosfera.net/eksiazki-2012/, data dostępu 22.02.2012 
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NOWOŚCI WYDAWNICZE 

Biblioteka jako „trzecie miejsce” 

Biblioteka jako „trzecie miejsce”: międzynarodowa konferencja 
Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego: materiały konferencyjne:: 
Scientific Library as a „Third Place”: International Conference of 
the Library of the University of Łódź / pod red. Marii Wrocław-
skiej, Justyny Jerzyk-Wojteckiej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Łódzkiego, 2011 – 264 s.; il., wykr., tab. 24 cm 

Spis treści  

SESJA 1: Biblioteka jako „trzecie miejsce” 

● Małgorzata Kisilowska, Czy lubicie się państwo zakładać? O zaufaniu w bi-
bliotece  
● Agata Zysiak, Jak pozostać wiernym w niestałym świecie? Czym, gdzie i dla 

kogo ma być nowoczesna biblioteka?  
● Galyna Vilczynska, Діяльність бібліотеки na Yкраїні (Praca bibliotek na Ukrainie)  

SESJA 2: Biblioteka jako „trzecie miejsce” 

● Izabela Nowakowska, Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – miejscem wystaw, pa-
mięci i krzewienia idei humanitarnych 

● Agnieszka Piotrowska, Magdalena Witczak, Zastosowanie idei „trzeciego miejsca” na przykładzie wy-
branych bibliotek europejskich (Hjorring, Blanes)  

SESJA 3: Biblioteka jako „trzecie miejsce” 

● Lucyna Prorok, Biblioteka naukowa przyjazna czytelnikowi – zastosowanie badań ewaluacyjnych do 
oceny pracy i przydatności biblioteki naukowej. Raport z badań 

● Irena Łabiszewska, Czy wystawy okolicznościowe współtworzą „trzecie miejsce” w Bibliotece Uniwer-
sytetu Łódzkiego? 

● Anna Obrzut, Grażyna Pilichowicz, Noc Naukowców w bibliotece akademickiej jako metoda integro-
wania społeczeństwa lokalnego 

SESJA 4: Przestrzeń społeczna w bibliotece, 

● Dagmara Bubel. Alicja Paruzel, W poszukiwaniu mobilnej przestrzeni bibliotecznej. Nietypowe roz-
wiązania w typowych i nietypowych bibliotekach  

● Monika Halasz-Cysarz, Oczami bibliotekarzy i użytkowników: tworząc bibliotekę „trzeciego miejsca”. 
Rzecz o kapitale ludzkim w bibliotece  

● Magdalena Chromińska, Anna Mielczarek, Przestrzenie biblioteki – aspekty niearchitektoniczne na 
przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”  

SESJA 5: Przestrzeń społeczna w bibliotece. Nowe przestrzenie architektoniczne uczelni i bibliotek 
uczelnianych 

● Scholastyka Baran, Katarzyna Kotowska, Przestrzeń społeczna w nowoczesnej bibliotece akademic-
kiej miejscem nauki i spotkań  

● Marzena Kowalska, Lidia Mikołajuk, Drugie życie łódzkich fabryk. Adaptacja budynków postindu-
strialnych na cele biblioteczne  

SESJA 6: Działalność edukacyjna bibliotek. Zawód bibliotekarza - przeszłość, teraźniejszość, przy-
szłość  

● Beata Malentowicz, Promocja edukacji w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu  
● Marcin Laskowski, Piotr Szeligowski, „Od maluszka do staruszka” – działalność edukacyjna Pedago-

gicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi  
● Piotr Lewkowicz, Wizerunek pracownika biblioteki akademickiej kreowany w polskiej literaturze fa-

chowej dwudziestolecia międzywojennego  

SESJA 7: Działania promocyjne i kształtowanie wizerunku bibliotek akademickich  

● Lilianna Nalewajska, Facebook to za mało. Promocja i kształtowanie wizerunku biblioteki akademic-
kiej  

● Filip Podgórski, Iwona Sójkowska, Dla uczelni, dla regionu, dla środowiska – przykłady działań pro-
mocyjnych Biblioteki Politechniki Łódzkiej” 
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● Renata Felińska, Znaczenie pracownika pierwszego kontaktu dla kształtowania wizerunku biblioteki 
na przykładzie Wypożyczalni Miejscowej Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego 

● Katarzyna Burnicka, Marzenna Cupa, Public relations i promocja współczesnej biblioteki naukowej – 
oczekiwania i opinie czytelników Biblioteki Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

● Jadwiga Witek, Biblioteka Akademicka w miejskiej przestrzeni publicznej. Strategia promocji i PR dla 
projektu Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka 

Można przeglądać wersję elektroniczną materiałów konferencyjnych w Bibliotece Cyfrowej UŁ 
http://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/text?id=library-desc  
Źródło: korespondencja nadesłana 22.02.2012 

Archiwizacja Internetu: Biuletyn EBIB nr 1/2012(128) 

● Lidia Derfert-Wolf: Felieton „archiwalny”: http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-128-spis/896-
ebib-12012-1281  

Artykuły 
● Lidia Derfert-Wolf: Archiwizacja Internetu: wprowadzenie i przegląd wybranych inicjatyw: 
http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-128-spis/897-ebib-12012-1282  
● Filip Kłębczyk, Monika Jędralska : Serwis „Archiwum Internetu” na tle ogólnych problemów archiwi-
zacji zasobów: http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-128-spis/916-ebib-12012-1283  
● Katarzyna Ślaska, Anna Wasilewska: Archiwizacja Internetu - sytuacja w polskim prawie z punktu 
widzenia bibliotekarzy: http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-128-spis/902-ebib-12012-1284  
● Lilianna Nalewajska: Archiwizowanie stron internetowych w krajach nordyckich: 
http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-128-spis/900-ebib-12012-1285  
● Katarzyna Gmerek: Archiwa internetowe po obu stronach Atlantyku. Internet Archive, Wayback Ma-
chine oraz UK Web Archive: http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-128-spis/901-ebib-12012-
1286  

Badania, teorie, opinie 
● Edyta Kołodziejczyk: Strony WWW dwudziestu najlepszych bibliotek uczelni akademickich 
w kraju w 2011 roku: próba analizy: http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-128-
spis/903-ebib-12012-1287  
● Ewa Adaszyńska, Małgorzata Kuncewicz: Osoby z dysfunkcją wzroku a cyfrowa przestrzeń informa-
cyjna. Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa dla niewidomych: 
http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-128-spis/898-ebib-12012-1288  
● Małgorzata Jezierska: Badania efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych - projekt SBPŁ 
http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-128-spis/929-ebib-12012-1289  

Sprawozdania 
● Iwona Sujkowska: Sprawozdanie z seminarium Biblioteki cyfrowe — systemy zarządzania, obsługi 
oraz kryteria oceny: http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-128-spis/899-ebib-12012-12810  
● Małgorzata Szymańska: Bądź Latarnikiem! Debata lokalna. Jak skutecznie wprowadzać mieszkań-
ców Szczecina i okolic reprezentujących generację 50+ w świat Internetu?: 
http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-128-spis/918-ebib-12012-12811 
● Anna Marcol: Serwisy społecznościowe, blogi (i nie tylko) w bibliotece szkolnej. Relacja z konferencji: 
http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-128-spis/917-ebib-12012-12812  
Redakcja numeru: Lidia Derfert-Wolf 
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KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE – zaproszenia 

Bibliografia - teoria, praktyka, dydaktyka  
2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa, 7-8 listopada 2012 roku 

Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na 
2. Ogólnopolską Konferencję Naukową „Bibliografia - teoria, praktyka, dydaktyka”, która odbędzie się 
7 i 8 listopada 2012 roku. Organizatorzy konferencji wspólnie z jej uczestnikami chcieliby zastanowić 
się nad następującymi problemami: 

● obecny stan bibliografii jako dyscypliny naukowej, 
● praktyka i organizacja bibliografii w Polsce, 
● standardy i normy bibliograficzne,  
● obecna rola bibliografii narodowej i sposoby realizacji jej zadań, 
● znaczenie bibliografii regionalnych i specjalnych, 
● wpływ technologii informacyjnych na postać bibliografii oraz narzędzia i możliwości wyszu-
kiwawcze, 
● integracja bibliografii z serwisami i usługami typowymi dla sieci, 
● potrzeba i formy nauczania bibliografii w szkołach wyższych. 
Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają przede wszystkim teoretyków i praktyków 

bibliografii, bibliologów, bibliotekoznawców, informatologów, studentów, wszystkie osoby, którym bli-
ski jest ten obszar pracy z książką. 

Pełniejsze informacje, wraz z programem konferencji, będą sukcesywnie publikowane na stro-
nie Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego 
[http://www.lis.uw.edu.pl/apache2-default/]. W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się 
z sekretarzem konferencji: drem Grzegorzem Gmiterkiem – email: konferencja.bibliografia@uw.edu.pl  

Więcej informacji znajdziesz tutaj: Elektroniczna Biblioteka, dokument online: 
http://www.nowyebib.info/wiadomosci/930-ii-ogolnopolska-konferencja-naukowa-bibliografia-teoria-
praktyka-dydaktyka, data dostępu 24.02.2012 

KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE – terminarz 

9-10 marca 2012 roku, Warszawa: Kultura organizacyjna bibliotek; ogólnopolska studencka konfe-
rencja naukowa. Organizator: Koło Naukowe Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych 
Uniwersytetu Warszawskiego. Proponowana tematyka wystąpień: ● Artefakty bibliotecznej kultury; 
● Biblioteczny lider – dusza tworząca tożsamość instytucji; ● Różne poziomy kultury organizacyjnej 
bibliotek; ● Motywacja pracowników bibliotek; ● Kultura organizacyjna w twojej bibliotece; ● Jakość 
w działalności bibliotek. A na deser…: ● Gdybym był dyrektorem… Równie ważne co wystąpienia będą 
dla nas panele dyskusyjne, dlatego oprócz prelegentów, na konferencję serdecznie zapraszamy rów-
nież słuchaczy i osoby pragnące wziąć udział w dyskusji! Chcemy zaangażować Was do aktywnego 
moderowania dyskusji. W takim przypadku prosimy o przesłanie samego zgłoszenia na moderatora do 
dnia 2 marca. Po zaakceptowaniu zgłoszenia moderatorom zostaną przesłane abstrakty z danego bloku 
tematycznego potrzebne do wcześniejszego zapoznania się z tematem. Pliki do pobrania. ● Formularz 
zgłoszeniowy (format .docx): http://iinisb-uw.bibliostudent.pl/wp-
content/uploads/2012/01/formularz-zg%C5%82oszeniowy.docx; ● Zaproszenie (format .pdf): 
http://iinisb-uw.bibliostudent.pl/wp-content/uploads/2012/01/zaproszenie.pdf. Źródło: Koła Na-
ukowe IINiSB UW: strona internetowa Kół Naukowych Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Biblio-
logicznych Uniwersytetu Warszawskiego, data dostępu 14.01.2012 
 
13-14 kwietnia 2012 roku, Bydgoszcz: Otwarta nauka i edukacja: 3. Międzynarodowa Konferencja 
Open Access. Uniwersytet Mikołaja Kopernika zaprasza na 3. Międzynarodową Konferencję Open Ac-
cess, tym razem do Bydgoszczy do Collegium Medicum. Tematem przewodnim tej edycji jest Otwarta 
nauka i edukacja. Miejsce Konferencji: Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej-
Curie 9. Grupa docelowa: naukowcy, dydaktycy, bibliotekarze, specjaliści informacji szkół wyższych. 
Celem konferencji jest zbliżenie dwóch grup zawodowych tego samego środowiska naukowego: na-
ukowców i bibliotekarze. Pokazanie bibliotekarzom i specjalistom informacji jakimi nowymi drogami 
idzie nauka, jakie metody stosuje w prowadzeniu badań, jakie zasoby wytwarza i jakich potrzebuje, co 
to jest e-science, nauka 2.0, jak prowadzi się nowoczesną dydaktykę na uczelni i jakie zasoby do niej 
wykorzystuje. Dodatkowym celem jest ponoszenie świadomości pracowników nauki, bibliotekarzy, 
specjalistów informacji w zakresie transparentności, otwartości nauki, badań i edukacji. Efektem kon-
ferencji powinno być wypracowanie dróg współpracy w zakresie wspomagania procesów badawczych 
i dydaktycznych na uczelni. Epoka cyfrowa potrzebuje takiej współpracy, jeśli zasoby cyfrowe mają być 
wykorzystane optymalnie. ● Więcej informacji znajdziesz na stronie konferencji: 
https://conferences.umk.pl/index.php/MKOA/IIIMKOA/index, data dostępu 03.01.2012 
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23 kwietnia 2012 roku: Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich: 
http://www.swiatowydzienksiazki.pl/strona.php?p=1  
 
8 maja 2012 roku: Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 
 
8-15 maja 2012 roku: Tydzień Bibliotek, zobacz: http://www.sbp.pl/konkursy/tydzien_bibliotek  
 
14 maja 2012 roku, Łódź: Biblioteka jako przedmiot badań naukowych, studencka konferencja na-
ukowa. Organizator: Studenckie Koło Naukowe Bibliotekoznawców UŁ, miejsce obrad: Katedra Biblio-
tekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego. Sekretariat studenckiej konferencji na-
ukowej pdborettini@gmail.com. Szczegółowe informacje programowe i organizacyjne: Studenckie Koło 
Naukowe Bibliotekoznawców UŁ, dokument online: http://www.bibliotekoznawcy.uni.lodz.pl/, data 
dostępu 13.02.2012 
 
14-17 maja 2012 roku, Warszawa: FONS LARGUS. The Library: a Source of Inspiration - Biblioteka, 
źródło inspiracji - konferencja międzynarodowa. Międzynarodowa konferencja naukowa pod patrona-
tem honorowym Jej Magnificencji Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Katarzyny Chała-
sińskiej-Macukow i Prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Michała Kleibera. Biblioteka Uniwer-
sytecka w Warszawie wraz z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk organizują w dniach 14-17 ma-
ja 2012 roku międzynarodową, dwujęzyczną konferencję naukową Fons largus. Library: a Source of 
Inspiration - Biblioteka, źródło inspiracji, której celem jest podjęcie i rozważenie problemu funkcji 
i misji bibliotek w zakresie przedmiotowego i metodologicznego ukierunkowania badań naukowych 
w dziedzinie humanistyki, a także wpływu bibliotek na kształtowanie twórczości artystycznej i rozwój 
teorii w zakresie różnych dziedzin sztuki i architektury zarówno w odniesieniu do zjawisk historycz-
nych, jak współczesnych i prognozowanych. Szczególne zainteresowanie organizatorów budzą proble-
my związane z inspirującą rolą bibliotek i ich profilowanych księgozbiorów w naukach humanistycz-
nych, z pytaniem, czy faktycznie biblioteki pobudzały i ukierunkowywały rozwój poszczególnych nur-
tów badawczych i interpretacyjnych, czy może formowane były jako efekt przedmiotowego i metodolo-
gicznego rozwoju badań, czy idea biblioteki jako centrum badawczego jest nadal atrakcyjna, czy może 
już anachroniczna; jaka była i jaka jest dziś rola historycznych kolekcji bibliotecznych, warsztatów 
pracy uczonych, jakie jest ich znaczenie badawcze, jakie pola badań są w stanie odsłonić ich rekon-
strukcje; a także, jaka była i jaka jest rola księgozbiorów bibliotecznych w formowaniu duchowym, 
kształtowaniu osobowości i rozwoju twórczości uczonego i artysty; jak się przejawiał i jak przejawia 
wpływ bibliotek i dostępnego piśmiennictwa na twórczość artystyczną, jak bywa rozpoznawany i bada-
ny; jakie było i jakie jest znaczenie architektonicznej oprawy przestrzeni bibliotecznej, czy powinno 
pozostawać w ścisłej relacji do charakteru zbioru i specyficznych funkcji biblioteki. Zadając tego typu 
pytania, organizatorzy pragną podzielić obrady konferencji na poszczególne, klarownie zdefiniowane 
bloki tematyczne (http://www.buw.uw.edu.pl/images/varia/fons1.pdf).  
W programie konferencji planowane są następujące sesje:  
● Animi voluptas. The Scholar’s Library – Biblioteka uczonego 
● Ingeniorum consecratio. The Artist’s Library – Biblioteka artysty 
● Locum et armarium. The Library Space – Przestrzeń biblioteczna  
● Arbor sapientiae. The Library: a Centre of Studies – Biblioteka, centrum studiów 
● Gigantium humeris. Historic Libraries: Relevance to Today – Biblioteka dawna dziś 
● Thesaurus desiderabilis. The Arts and Humanities Library of Tomorrow – Humanistyczna biblioteka 
naukowa jutra. Komitet Naukowy i Komitet Organizacyjny zapraszają do udziału w konferencji, której 
obrady prowadzone będą w dwu językach, polskim i angielskim. Zgłoszenia referatów wraz z abstrak-
tami do 200 słów przyjmowane będą do 6 lutego 2012 roku pod adresem konferencja.buw@uw.edu.pl. 
Szczegółowe informacje programowe i organizacyjne publikowane będą na stronie konferencji, która 
zostanie uruchomiona pod koniec stycznia 2012 roku. (dostęp ze strony www.buw.uw.edu.pl). Źródło: 
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, data dostępu 4.01.2012 roku 
 
17-18 maja 2012 roku, Gdańsk: Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i koncepcji or-
ganizacyjnych bibliotek: VI Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek”. Organizatorzy: 
Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku, Biblioteka Gdańska PAN, Uniwersytet Gdański, Komisja Zarzą-
dzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Wszelkie pytania prosimy kierować na ad-
res wypozyczalnia@ateneum.edu.pl, zaś propozycje referatów na maja.wojciechowska@gmail.com. In-
formacje na temat konferencji będą publikowane na stronie www.biblioteka.ateneum.edu.pl. Źródło: 
Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej, data stepu 12.09.2011 
 
13-15 czerwca 2012 roku, Łódź, Znaczenie i badania jakości w bibliotekach, 5. Konferencja Biblioteki 
Politechniki Łódzkiej. Po etapie rozważań na temat przyszłości bibliotek i tego czy biblioteki poradzą 
sobie z kryzysem, oraz w świetle całkiem optymistycznych wniosków z poprzednich konferencji, propo-
nujemy temat, który pozwoli przedyskutować uczestnikom zagadnienia związane z oceną funkcjono-
wania bibliotek w Polsce. Czy i jak możemy porównywać biblioteki pomiędzy sobą? Czy takie porówna-
nia są potrzebne? Jak mierzyć jakość usług bibliotecznych? Co to znaczy „dobre” biblioteki? Co zrobić, 
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by dołączyć do ich grona? Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką do aktywne-
go wzięcia udziału w konferencji. Jak zwykle przewidujemy wydanie po konferencji recenzowanych 
materiałów konferencyjnych. Więcej szczegółów pojawi się na stronie internetowej Biblioteki PŁ 
(http://bg.p.lodz.pl/) do 18 grudnia 2011 roku. Źródło: Nowy EBIB, data dostępu 22.10.2011 
 
13-14 września 2012 roku, Łódź: Kreatywność i innowacje w bibliotece naukowej: 14 Konferencja 
Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych. Organizatorzy: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi 
oraz Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Biblioteka-
rzy Polskich. Zapraszamy bibliotekarzy z całej Polski, reprezentujących wszystkie typy bibliotek na-
ukowych oraz środowisko naukowe do udziału w corocznej konferencji, której organizatorami są bi-
blioteki szkół niepaństwowych. Tematem tegorocznych rozważań będzie „Kreatywność i innowacje 
w bibliotece naukowej”. ● Więcej o konferencji.: http://www.biblioteka.wsp.lodz.pl/konferencja.html 
Źródło: łódzka Sekcja Biblioteka Niepaństwowych Szkół Wyższych, data dostępu 07.02.2012 
 
9-10 października 2012 roku, Lublin: Biblioteka, Książka, Informacja i Internet 2012. Organizator: 
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS w Lublinie. W trakcie konferencji chcieliby-
śmy dokonać przeglądu zarówno stanu badań naukowych, jak i rozwiązań praktycznych w następują-
cych obszarach tematycznych: 1. Biblioteki cyfrowe, repozytoria wiedzy, katalogi i bibliografie on-line, 
księgarnie internetowe, e-książki, e-gazety/czasopisma i ich rola w społeczeństwie informacyjnym oraz 
gospodarce opartej na wiedzy. 2. Budowa otwartych zasobów naukowych i edukacyjnych. 3. Digitaliza-
cja zasobów informacji i wiedzy. 4. Bibliometria i webometria. 5. Infobrokering. 6. Nauka 2.0. 7. Serwi-
sy społecznościowe, blogi, dziennikarstwo obywatelskie jako formy dzielenia się wiedzą. 8. Kultura, 
nauka i edukacja w Internecie. 9. Edukacja w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej 
a wymogi rynku pracy. ● Formularz zgłoszeniowy w formacie PDF: dokument online: 
http://www.umcs.lublin.pl/images/media/BIN/karta_zgloszenia_biblioteka_ksiazka_informacja_inter
net_2012.pdf. ● Formularz zgłoszeniowy w formacie DOC: dokument online: 
http://www.umcs.lublin.pl/images/media/BIN/karta_zgloszenia_biblioteka_ksiazka_informacja_inter
net_2012.doc . Sekretarze konferencji: dr Renata Malesa renata.malesa@gmail.com, mgr Lidia Jarska 
l.jarska@umcs.lublin.pl, tel. 81 537 54 69, Tel./fax. 81 537 53 77. Szczegółowe informacje programo-
we i organizacyjne znajdziesz na stronie konferencji, dokument online: 
http://www.umcs.lublin.pl/articles.php?aid=7265¸ data dostępu 05.02.2012 
 
16-17 października 2012 roku, Rzeszów: Społeczna przestrzeń Internetu : między wirtualnością 
a realnością, 5. Interdyscyplinarna konferencja z cyklu „Przestrzeń społeczna”. Organizator: Zakład 
Socjologii Zbiorowości Terytorialnych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Na konferencji 
tej zamierzamy podjąć tematykę społecznej przestrzeni internetu oraz kwestii tożsamości w sieci. Li-
czymy na uczestnictwo socjologów, politologów, psychologów społecznych, geografów społecznych 
i politycznych, antropologów kulturowych oraz przedstawicieli innych nauk społecznych. Abstrakty 
oraz pytania do organizatorów prosimy kierować na adres: kontakt@konferencjasocjologiczna.pl, bądź 
do sekretarza konferencji mgr. Jarosława Kinala (jaroslawkinal@gmail.com). Przewidywane miejsce 
obrad: Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16c, Rzeszów oraz pobliska Biblioteka Uniwersytecka. ● 
Szczegóły programowe i organizacyjne znajdziesz tutaj: 
http://www.konferencjasocjologiczna.pl/internet.html, data dostępu 13.02.2012 
 
24–25 października 2012 roku, Kraków: Długoterminowa archiwizacja polskiego dziedzictwa cyfro-
wego. Druga krakowska konferencja bibliotek naukowych. Organizatorem Konferencji jest Biblioteka 
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, a odbędzie się ona pod patronatem Kra-
kowskiego Zespołu Bibliotecznego i Targów w Krakowie Sp. z o.o. Konferencja będzie towarzyszyć 
16. Targom Książki w Krakowie. i odbędzie się w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzew-
skiego. Tegoroczna edycja Konferencji będzie poświęcona zagadnieniom długoterminowej archiwizacji 
polskiego dziedzictwa cyfrowego. Wszystkich Państwa, zainteresowanych: ● światowymi standardami 
i wzorcami w archiwistyce cyfrowej; ● technicznymi, ekonomicznymi oraz prawnymi zagadnieniami 
związanymi; z organizacją i funkcjonowaniem trwałych i wiarygodnych archiwów cyfrowych; ● udzia-
łem w dyskusji nad potrzebą utworzenia narodowego programu ochrony cyfrowego zasobu polskiej 
nauki i kultury. Zapraszamy bibliotekarzy, pracowników informacji naukowej, archiwistów, muzealni-
ków, informatyków oraz przedstawicieli innych branż, zainteresowanych i zajmujących się składowa-
niem i ochroną użyteczności materiałów cyfrowych w długim czasie, do wymiany poglądów, idei, do-
świadczeń oraz udziału w debacie na temat narodowego programu ochrony rodzimych zasobów cyfro-
wych. Przewidujemy wykłady gości zagranicznych i krajowych, specjalizujących się w archiwizacji za-
sobów cyfrowych, prezentacje gotowych rozwiązań dla składowania i ochrony zasobów cyfrowych, 
przegląd stosowanych, sprawdzonych i rekomendowanych w świecie metod archiwistyki cyfrowej. 
Szczegółowe informacje będą ukazywać się na stronie www.ka.edu.pl/biblioteka/konferencja. Nadesła-
ła. Źródło: Nowy EBIB, data dostępu 07.02.2012 
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7-8 listopada 2012 roku, Warszawa: Bibliografia - teoria, praktyka, dydaktyka, 2. Ogólnopolska Kon-
ferencja Naukowa. Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszaw-
skiego zaprasza na 2. Ogólnopolską Konferencję Naukową „Bibliografia - teoria, praktyka, dydaktyka”, 
która odbędzie się 7 i 8 listopada 2012 roku. Organizatorzy konferencji wspólnie z jej uczestnikami 
chcieliby zastanowić się nad następującymi problemami: ● obecny stan bibliografii jako dyscypliny 
naukowej, ● praktyka i organizacja bibliografii w Polsce, ● standardy i normy bibliograficzne, ● obecna 
rola bibliografii narodowej i sposoby realizacji jej zadań, ● znaczenie bibliografii regionalnych i specjal-
nych, ● wpływ technologii informacyjnych na postać bibliografii oraz narzędzia i możliwości wyszuki-
wawcze, ● integracja bibliografii z serwisami i usługami typowymi dla sieci, ● potrzeba i formy naucza-
nia bibliografii w szkołach wyższych. Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają przede 
wszystkim teoretyków i praktyków bibliografii, bibliologów, bibliotekoznawców, informatologów, stu-
dentów, wszystkie osoby, którym bliski jest ten obszar pracy z książką. Pełniejsze informacje, wraz 
z programem konferencji, będą sukcesywnie publikowane na stronie Instytutu Informacji Naukowej 
i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego [http://www.lis.uw.edu.pl/apache2-default/]. 
W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się z sekretarzem konferencji: drem Grzegorzem 
Gmiterkiem – email: konferencja.bibliografia@uw.edu.pl. Więcej informacji znajdziesz tutaj: 
Elektroniczna Biblioteka, data dostępu 24.02.2012.  
 
Zobacz również:  
● Konferencje i warsztaty polecane przez SBP: http://www.sbp.pl/konferencje  
● Kalendarz wydarzeń bibliotecznych (Mazowsze-Polska): 
http://www.msib.pl/dlabibliotekarzy/Lists/Kalendarz%20wydarze%20bibliotecznych%20MazowszePol
ska/calendar.aspx  

Z ŻYCIA SEKCJI 

Plan pracy na 2012 rok  
Zarządu Sekcji Bibliotek Uczelni Niepaństwowych przy Zarządzie Głównym SBP 

I. Działalność naukowa 

1. Współorganizacja konferencji: 
● XIV Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyż-
szych (organizator Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi) 13-14.09.2012  
● VII Forum Młodych Bibliotekarzy (organizator: Biblioteka Wyższej Szkoły 
Bankowej w Poznaniu) 
2.Organizacja wyjazdów studyjnych:  
● Wyjazd studyjny do Rosji, Estonii i Łotwy (organizator: Biblioteka Wyż-
szej Szkoły Bankowej Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie – czerwiec-
lipiec 2012) 

II. Działalność wydawnicza 
1. Wzmocnienie redakcji i formy wydawanego ISBNiK-u na blogu (elektronicznego informatora sekcji) 
oraz wydawanie biuletynu elektronicznego Konfraterni Turystycznej „KT” przez Wojciecha Rozwadow-
skiego  
2. Utworzenie strony WWW naszej Sekcji (możliwe przeniesienie strony do innej uczelni) 

III. Działalność szkoleniowa 
1. Organizacja warsztatów czy szkoleń według zainteresowań środowiska bibliotekarskiego, skupio-
nych wokół zagadnień wszechstronnego rozwoju zawodowego oraz szkoleń z narzędzi, programów, baz 
danych i języków wyszukiwawczych, niezbędnych w pracy współczesnego bibliotekarza (zlecanie szko-
leń profesjonalnym firmom lub organizowanie warsztatów szkoleniowych przez wcześniej przeszkolo-
nych pracowników bibliotek w razie takich życzeń członków Sekcji). 
2. Podejmowanie inicjatyw Zarządu SBP. 
3. Dzielenie się doświadczeniami w ramach współpracy bibliotekarzy czy dyrektorów bibliotek ze śro-
dowiskiem młodszych kolegów w wykładach otwartych. 
4. Starania o uzyskanie akceptacji na szkolenia dla bibliotekarzy. 
5. Członkowie Sekcji będą brać czynny i bierny udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach or-
ganizowanych przez ośrodki naukowe i kulturalne. 

IV. Działalność popularyzatorska i integracyjna 
1. Objęcie działaniem Sekcji wszystkich bibliotek uczelni niepaństwowych oraz dążenie do uruchomie-
nia lokalnych sekcji bibliotek niepaństwowych w celu intensywnej organizacji przedsięwzięć szkolenio-
wych 
2. Zapraszanie do bibliotek znanych twórców na spotkania autorskie (popularyzacja kultury, sztuki, 
muzyki, nauki wśród czytelników) 
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3. Aktywne włączanie się poszczególnych Kół, Sekcji czy Oddziałów w Tydzień Bibliotek, Dzień Biblio-
tekarza, Odjazdowego Bibliotekarza, Ogólnopolskiego Dnia Wolnych Książek czy innych akcji. 
4. Organizacja seminarium „Biblioteki świata” dla wszystkich bibliotekarzy okręgu wielkopolskiego 
(organizator Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu) 
5. Wycieczka do biblioteki więziennej we Wronkach (organizator Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej 
w oznaniu - maj, czerwiec 2012)  
6. Warsztaty „Budowanie efektywności indywidualnej i zespołowej” ((organizator Biblioteka Wyższej 
Szkoły Bankowej w Poznaniu) 

V. Współpraca 
1. Kontynuowanie współpracy z Zarządem Głównym SBP 
2. Nawiązanie współpracy z Komisją Zarządu i Marketingu przy ZG SBP 
3. Nawiązanie współpracy z Rektorami Szkół Wyższych 

Oprac. Małgorzata Podgórska 
sekretarz Sekcji BNU przy ZG SBP 

Wrocław, 20.02.2012 roku 

Sprawozdanie za rok 2011 
Zarządu Sekcji Bibliotek Uczelni Niepaństwowych przy Zarządzie Głównym SBP  

I. Sprawy organizacyjne 
a) stan ilościowy członków bez zmian 
● bez zmian funkcje Zarządu Sekcji w obecnej kadencji pełnią: 
● Przewodniczący dr Stefan Kubów - Biblioteka Dolnośląskiej Szkoły Wyż-
szej we Wrocławiu, email: stefan.kubow@dswe.pl  
● Maria Czyżewska – Biblioteka Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białym-
stoku, email: czyzewska@wse.edu.pl  
● Anna Skotarczak – Biblioteka Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w 
Szczecinie,  
email: biblioteka@wshtwp.szczecin.pl  
● Aleksandra Marciniak – Biblioteka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi,  
email: biblioteka@cms1.wsp.crowley.pl  

● Karina Szołtysik – Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzo-
wie, email: karina.szoltysik@chorzow.wsb.pl  

● Katarzyna Falow – Biblioteka Wyższej Szkoły Turystyki Hotelarstwa w Gdańsku,  
email: biblioteka@wstih.pl  

● Janina Przybysz – Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu,  
email: janina.przybysz@wsb.poznan.pl  

● Sylwia Baranowska – Biblioteka Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku,  
email: sylwia.baranowska@wsz.pl  

● Justyna Stępień – Biblioteka Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie,  
email: justyna.stepien@lazarski.edu.pl 

● Sekretarz: Małgorzata Podgórska – Biblioteka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu,  
email: podgorska.malgorzata@gmail.com  

b) działania organizacyjne związane ze wzmocnieniem działalności Sekcji: 
c) posiedzenia Zarządu Sekcji i główna tematyka posiedzeń 
Spotkania robocze: 
- przy okazji Ogólnopolskiej konferencji naukowej: „Dziś i jutro bibliotek niepaństwowych szkół wyż-
szych”, której gospodarzem była Firma Księgarska Wiesława Juszczaka z Łodzi (Łódź w dniach 22-
23.09.2011 roku) 

II. Działalność naukowa i szkoleniowa 
1. XIII Ogólnopolska konferencja naukowa: „Dziś i jutro bibliotek niepaństwowych szkół wyższych”, 
której gospodarzem była Firma Księgarska Wiesława Juszczaka z Łodzi - Łódź, 22-23.09.2010 roku 
2. VI Forum Młodych Bibliotekarzy pod hasłem: „OtwarciBibliotekarze.eu” zorganizowała Biblioteka 
Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (Poznań, 15-16.09.2011) 
3. Warsztaty dla członków Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu 
Łódzkiego zorganizowała Biblioteka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi: 
● warsztaty „Komunikacja z trudnym klientem biblioteki” 
● panel dyskusyjny „Tworzenie materiałów promocyjnych w instytucjach non-profit” (29.06.2011) 
● panelu dyskusyjnym „Open Access – doświadczenia łódzkie” (26.10.2011) 
[http://www.wsp.lodz.pl/news-390.html] 
4. Wyjazdy studyjne dla bibliotekarzy Sekcji Bibliotek Szkół wyższych przy Zarządzie Okręgu 
w Katowicach zorganizowała Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu – Wydział Zamiejscowy 
w Chorzowie: 
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● Biblioteki Rumunii - 22-29.05.2011 (Oradea, Biblioteka Wojewódzka im. Gheoghe Sincaia w Wojewó 
Oradea Alba Iulia, Braszów, Biblioteka Batthyaneum w Alba Iulia Bukareszt, Timisoara, Biblioteka 
Narodowa w Bukareszcie, Biblioteka Uniwersytecka w Bukareszcie, Biblioteka Uniwersytetu Zacho-
dniowęgierskiego Zachodniowę Timisoara) 
● Biblioteki skandynawskie (Dania, Szwecja, Niemcy) – 02-07.12.2011 – (m.in. Kopenhaga, Królewska 
Narodowa Biblioteka w Kopenhadze Black Diamond, Odense, Aarhus, Biblioteka Uniwersytetu Połu-
dniowej Danii, Hamburg Biblioteka Gówna Uniwersytetu) 
5. Wystawa „Naukowej Książki Obcojęzycznej” zorganizowana przez Bibliotekę Wyższej Szkoły Banko-
wej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie (marzec 2011) 

III. Działalność popularyzatorska i integracyjna 
- wydawanie ISBNiK-a (8 rok działalności pisma prowadzonego przez Wojciecha Rozwadowskiego, nie-
stety zawieszono choć kontent przeniesiono na bloga i profilu Facebook), 
- wydawanie Komunikatu Konfraterni Turystycznej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (jak wyżej), 
- blogi dr Stefana Kubowa, Wojciecha Rozwadowskiego i publikacje dr Henryka Holendra poruszające 
sprawy zawodowe bibliotekarzy, 
- profile Facebook przy poszczególnych bibliotekach. 

IV. Działalność na rzecz społeczności lokalnej, biblioteki (inna niż wymieniona powyżej) tema-
tyka współpracy i działalność na rzecz SBP poszczególnych bibliotek - członków Sekcji 

a) Regionalne przedsięwzięcia Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych SBP w Poznaniu 

● Czynny udział członków Sekcji (np. Ewy Anny Cywińskiej sekretarz, noclegi, sale czy Pawła Pioterka 
– program, konkursy, catering, sprzęt komputerowy) w organizacji VI Forum Młodych Bibliotekarzy dla 
ponad 200 bibliotekarzy z całej Polski oraz prace wszystkich członków w spotkaniach roboczych Komi-
tetu Organizacyjnego Forum, 
● Udział Joanny Niegowskiej w szkoleniu „Rozwój osobisty- ćwiczenia pobudzające twórcze myślenie 
i zarządzanie czasem”, 
● Udział naukowy Pawła Pioterka m.in. referat „O bibliotekach Hiszpanii” oraz warsztaty z budowania 
efektywnych zespołów. 

b) Regionalne przedsięwzięcia w Bibliotece Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi 

● Tydzień Bibliotek 
● II edycja rajdu rowerowego „Odjazdowy Bibliotekarz”. Odjazdowego Bibliotekarza popularyzowano 
w ediach elektronicznych (m.in. portale sbp.pl, bibliosfera.net.pl, EBIB, ISBNik, Moje Miasto Łódź, Mo-
je Miasto Lublin, Plaster Łódzki, blogi biblioteczne i strony wielu bibliotek), lokalnych gazetach 
i adiostacjach. Wszystkie informacje o akcji oraz relacje z wydarzeń zamieszczane są na oficjalnej stro-
nie www.odjazdowy-bibliotekarz.pl. Ku uciesze wszystkich zgromadzonych, rozlosowano liczne nagrody 
ufundowane przez naszych sponsorów. Na końcu można było jeszcze wziąć udział w akcji bookcrossin-
gowej, podczas której uwolniliśmy 120 książek. 
● Dobre praktyki to hasło spotkań zmierzające do rozwoju zawodowego jej członków oraz dzielenia się 
wiedzą, np. spotkanie połączone z wizytą w Dziale Zbiorów Regionalnych Wojewódzkiej i Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej im. J. Piłsudskiego w Łodzi (09.02.2011) 
● Strona internetowa, forum i profil na Facebooku - uruchomione zostało forum internetowe Sekcji, 
które nie cieszyło się zbytnią popularnością. Wobec zaistniałego faktu postanowiono założyć zamkniętą 
grupę na portalu Facebook, która jest częściej odwiedzana przez członków i sympatyków Sekcji. Biblio-
tekarze mogą tu wypowiadać się na nurtujące ich tematy, wymieniać pomysłami, doświadczeniem 
● Aktywne uczestnictwo członków Sekcji w przedsięwzięciach związanych z działalnością bibliotek, 
organizowane przez inne organy, m.in.  
- 4 osoby uczestniczyły w XIII Konferencji Bibliotekarzy Niepaństwowych Szkół Wyższych. Podczas ob-
rad przewodnicząca i sekretarz wygłosiły prezentację na temat działalności Sekcji, szczególnie podkre-
ślając ogólnopolską popularność, jaką cieszy się akcja Odjazdowy Bibliotekarz 
- kilku członków uczestniczyło w panelu dyskusyjnym „Open Access – doświadczenia łódzkie” 
[http://www.wsp.lodz.pl/news-390.html] zorganizowanym przez Bibliotekę i Wydawnictwo Naukowe 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. 
● Sekcja organizuje ciągle nowe spotkania integrujące środowisko i swoimi pomysłami porywa regio-
nalne środowisko. 

c) Regionalne przedsięwzięcia w Bibliotece Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu 

● Udział w akcji bookcrossingowej – „Uwolnij Książkę” (trwa cały rok)  
● Uczestnictwo członków Koła w wykładzie Piotra Marcinkowskiego „O forach młodych bibliotekarzy” 
w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej we Wrocławiu – 10.01.2011 
● Aktywne uczestnictwo w obchodach Tygodnia Bibliotek i Bibliotekarzy – 08-09.05.2011 roku: 
- Odjazdowy Bibliotekarz – zakończony piknikiem w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej we 
Wrocławiu 
- I Turniej Gry w Kręgle dla Bibliotekarzy (wystartowało 6 drużyn) 
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● Zorganizowanie spotkania dla członków Koła i bibliotekarzy wrocławskich i m.in. pokazu prezentacji 
Małgorzaty Podgórskiej „Biblioteka dobre miejsce dla człowieka” po studyjnym pobycie w maju 
w bibliotekach Szwecji, Danii w Tajnych kompletach 13.06.2011 
● Podjęcie akcji promującej Tydzień Open Access w Bibliotece Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wro-
cławiu –24-30.10.2011. Przygotowano ulotki i rozesłano okolicznościowy mailing użytkownikom oraz 
przeprowadzono wywiady z pracownikami uczelni na temat znaczenia otwartej wiedzy w ich życiu. 
● Dzień Życzliwości w Bibliotece Dolnośląskiej Szkoły Wyższej – 21 listopada 2011 roku i ogłoszenia 
wówczas Dnia Abolicji dla użytkowników przetrzymujących książki 
● Wizyty w nowych siedzibach bibliotek należących do Koła lub innych w regionie, np. Biblioteki Wyż-
szej Szkoły Handlowej, Biblioteki Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych Asesor, Biblioteki 
Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

d) Ponadto udział członków Sekcji z innych bibliotek w organizowanych lokalnie sympozjach, konfe-
rencjach, warsztatach i innych inicjatywach lokalnych. 

oprac. Małgorzata Podgórska,  
sekretarz Sekcji BNU przy ZG SBP 

Wrocław, 20.02.2012 roku 

___________________________________________________________________________ 

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  

 

 
ISBNik: Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych  

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

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

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

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

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


