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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

SBP/268166269865948 

 

KONFERENCJE BRANŻOWE I NAUKOWE – relacje 

 

PREZENTACJE  

19 czerwca - środa  
I Sesja  
● Czy potencjał informacyjny biblioteki akademickiej może służyć współpracy nauki z gospodarką in-

nowacyjną? - Mirosław Ziółek, Anna Komperda, Barbara Urbańczyk (Biblioteka Główna i OINT 
Politechniki Wrocławskiej), dokument online: 
http://wsb.pwr.wroc.pl/files/prv/id105/IV%20WSB%20prezentacje/19%20czerwca%20-
%20sroda/%20I%20Sesja/01.%20Komperda_Urbanczyk_Ziolek_Czy_potencjal.pdf  

● Czy „wieże z kości słoniowej” mogą mieć też swoich fanów? Na drodze zmodyfikowanej własnej defi-
nicji biblioteki Instytutu Herdera w Marburgu - Juergen Warmbrunn (Herder-Institut, Mar-
burg, Niemcy), dokument online: 
http://wsb.pwr.wroc.pl/files/prv/id105/IV%20WSB%20prezentacje/19%20czerwca%20-
%20sroda/%20I%20Sesja/02.%20Warmbrunn_Jurgen_Czy_wieze.pdf  

● Czy chmury w bibliotekach są rozpoznaną i przyswojoną technologią - Aleksander Radwański (Za-
kład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu), dokument online: 
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http://wsb.pwr.wroc.pl/files/prv/id105/IV%20WSB%20prezentacje/19%20czerwca%20-
%20sroda/%20I%20Sesja/03.%20Radwanski_Aleksander_Czy_chmury.pdf  

● LIBSMART ASSISTANT – nowy standard komunikacji bibliotecznej w przestrzeni wirtualnej - Piotr 
Karwasiński (Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dokument online: 
http://wsb.pwr.wroc.pl/files/prv/id105/IV%20WSB%20prezentacje/19%20czerwca%20-
%20sroda/%20I%20Sesja/04.%20Karwasinski_Piotr_Libsmart.pdf  

● Otwarte zasoby edukacyjne (OZE) w Polsce – polityki i programy - Bożena Bednarek-Michalska (Bi-
blioteka Uniwersytecka w Toruniu), dokument online: 
http://wsb.pwr.wroc.pl/files/prv/id105/IV%20WSB%20prezentacje/19%20czerwca%20-
%20sroda/%20I%20Sesja/05.%20Bednarek_Michalska_Bozena_OZE.pdf  

II Sesja  
● Rola i zadania biblioteki w dokumentowaniu dorobku naukowego pracowników uczelni – na przykła-

dzie udziału Biblioteki Głównej w tworzeniu repozytorium uczelnianego - Maria Miller-
Jankowska, Olga Giwer, Weronika Kubrak (Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej), do-
kument online: 
http://wsb.pwr.wroc.pl/files/prv/id105//IV%20WSB%20prezentacje/19%20czerwca%20-
%20sroda/II%20Sesja/01.%20Miller_Jankowska_Maria_Giwer_Olga_Kubrak_Weronika.pdf  

● Działalność wydawnicza Politechniki Lubelskiej – trzy lata istnienia Ośrodka do spraw Wydawnictw 
i Biblioteki Cyfrowej - Jarosław Gajda (Biblioteka Politechniki Lubelskiej), dokument online: 
http://wsb.pwr.wroc.pl/files/prv/id105/IV%20WSB%20prezentacje/19%20czerwca%20-
%20sroda/II%20Sesja/02.%20Gajda_Jaroslaw_WROCLAW_2013.ppsx  

● University knowledge base as new library project (referat w języku angielskim) - Andriy Andrukhiv, 
Roman Korzh, Andriy Peleshchyshyn (Naukowo-Techniczna Biblioteka, Uniwersytet Narodowy 
<Politechnika Lwowska>), dokument online: 
http://wsb.pwr.wroc.pl/files/prv/id105//IV%20WSB%20prezentacje/19%20czerwca%20-
%20sroda/II%20Sesja/03.%20Andrukhiv_Andriy_University.pdf  

III Sesja  
● CRIStin – norweski system informacji o dorobku instytucji naukowych - Magdalena Hamerska (Bi-

blioteka Uniwersytetu Gdańskiego), dokument online: 
http://wsb.pwr.wroc.pl/files/prv/id105/IV%20WSB%20prezentacje/19%20czerwca%20-
%20sroda/III%20Sesja/01.%20Hamerska_Magdalena_Cristin.pdf  

● Węgierska Baza Osiągnięć Naukowych (MTMT) – doświadczenia, tendencje, osiągnięcia - Danuta Kiss 
(Centralna Biblioteka Uniwersytetu Zachodnio-Węgierskiego, Sopron), dokument online: 
http://wsb.pwr.wroc.pl/files/prv/id105/IV%20WSB%20prezentacje/19%20czerwca%20-
%20sroda/III%20Sesja/02.%20Kiss_Danuta_Prezentacja.pdf  

● Internetowy System Bibliograficzny – innowacyjność w dokumentowaniu dorobku naukowego pra-
cowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - Agnieszka Dolińska, Joanna Gryt (Bi-
blioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu), dokument online: 
http://wsb.pwr.wroc.pl/files/prv/id105/IV%20WSB%20prezentacje/19%20czerwca%20-
%20sroda/III%20Sesja/03.%20Dolinska_Agnieszka_Gryt_Joanna_ISB.pdf  

● Dokumentacja dorobku naukowego pracowników uczelni wyższych – rola bibliotek w budowaniu 
społeczeństwa wiedzy - Barbara Woźniak (Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej), 
dokument online: 
http://wsb.pwr.wroc.pl/files/prv/id105/IV%20WSB%20prezentacje/19%20czerwca%20-
%20sroda/III%20Sesja/04.%20Wozniak_Barbara_Dokumentowanie.pdf  

Sesja IV  
● Warsztaty „DONA w ALEPHie”- Anna Komperda (Biblioteka Główna i OINT Politechniki Wrocław-

skiej), dokument online: 
http://wsb.pwr.wroc.pl/files/prv/id105/IV%20WSB%20prezentacje/19%20czerwca%20-
%20sroda/IV%20Sesja/01.%20Komperda_Anna_IV_warsztaty.pdf  

20 czerwca - czwartek  

V Sesja  
● Rola, zadania i perspektywy bibliotekarza systemowego w bibliotekach uniwersyteckich - Roman Ta-

bisz (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie), dokument online: 
http://wsb.pwr.wroc.pl/files/prv/id105/IV%20WSB%20prezentacje/20%20czerwca%20-
%20czwartek/V%20Sesja/01.%20Tabisz_Roman_bibliotekarz_systemowy.pdf  

● Konsekwencje wprowadzenia podatku VAT na książki. Możliwości obsługi odliczania VAT-u wskaźni-
kiem struktury w wybranych zintegrowanych systemach bibliotecznych - Magdalena Iwańska 
(Biblioteka Główna i OINT Politechniki Wrocławskiej), dokument online: 
http://wsb.pwr.wroc.pl/files/prv/id105/IV%20WSB%20prezentacje/20%20czerwca%20-
%20czwartek/V%20Sesja/02.%20Iwanska_Magdalena_Konsekwencje_wprowadzenia.pdf  

● Bibliotekarze dyplomowani w bibliotekach Krakowa – aktywność zawodowa i naukowa - Renata Cie-
sielska-Kruczek, Renata Zając (Biblioteka Główna uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), 
dokument online: 
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http://wsb.pwr.wroc.pl/files/prv/id105/IV%20WSB%20prezentacje/20%20czerwca%20-
%20czwartek/V%20Sesja/03.%20Ciesielska_Kruczek_Renata_Zajac_Renata_Bibliotekarze_dyp
lomowani.pdf  

● Gromadzenie zbiorów w erze humanistyki cyfrowej - Barbara Chmielewska (Biblioteka Uniwersytec-
ka w Warszawie), dokument online: 
http://wsb.pwr.wroc.pl/files/prv/id105/IV%20WSB%20prezentacje/20%20czerwca%20-
%20czwartek/V%20Sesja/04.%20Chmielewska_Barbara_Wroclaw%202013.ppsx  

VI Sesja  
● Zarządzanie licencjonowanymi zasobami elektronicznymi w skali kraju – przykłady zagraniczne - 

Lidia Derfert-Wolf (Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Byd-
goszczy), dokument online: 
http://wsb.pwr.wroc.pl/files/prv/id105/IV%20WSB%20prezentacje/20%20czerwca%20-
%20czwartek/VI%20Sesja/01.%20Derfert_Wolf_Lidia_Zarzadzanie.pdf  

● Doświadczenia i postulaty Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie przy zakupie IBUK-a - Joanna 
Kulicka (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie), dokument online: 
http://wsb.pwr.wroc.pl/files/prv/id105/IV%20WSB%20prezentacje/20%20czerwca%20-
%20czwartek/VI%20Sesja/02.%20Kulicka_Joanna_Prezentacja.pdf  

● Konsorcjum Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej – perspektywy, bezpieczna archiwizacja zbiorów - Re-
gina Rohleder, Agnieszka Wójcik (Biblioteka i OINT Politechniki Wrocławskiej), dokument onli-
ne: http://wsb.pwr.wroc.pl/files/prv/id105//IV%20WSB%20prezentacje/20%20czerwca%20-
%20czwartek/VI%20Sesja/03.Rohleder_Regina_Wojcik_Agnieszka_Konf_kdbc_2013-06-
13%20(1).pdf  

● Kształtowanie kolekcji e-zasobów – standardy i dobre praktyki - Dominika Paleczna (Instytut Infor-
macji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW), dokument online: 
http://wsb.pwr.wroc.pl/files/prv/id105/IV%20WSB%20prezentacje/20%20czerwca%20-
%20czwartek/VI%20Sesja/04.%20Paleczna_Dominika_e-zasoby.pdf  

VII Sesja  
● Rola i znaczenie biblioteki w tworzeniu rankingów akademickich oraz jej wpływ na jakość kształcenia 

i ocenę uczelni w kraju i na świecie - Maria Kaczmarek-Popławska (Biblioteka i Ośrodek In-
formacji Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej), 
Marta M. Kordas (Biblioteka Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej), dokument on-
line: http://prezi.com/7db6eb4990zm/konferencja-
2013/?utm_campaign=share&utm_medium=copy  

● Analiza stron WWW polskich bibliotek pedagogicznych - Magdalena Józefiak, Olga Konatowska-
Ciszek (Koło Naukowe Bibliotekoznawców Uniwersytetu Wrocławskiego), dokument online: 
http://wsb.pwr.wroc.pl/files/prv/id105/IV%20WSB%20prezentacje/20%20czerwca%20-
%20czwartek/VII%20Sesja/02.%20Jozefiak_Magdalena_Konatowska_Ciszek_Olga.pdf  

● Kształtowanie współczesnej przestrzeni w bibliotece akademickiej - Renata Samotyj (Naukowo-
Techniczna Biblioteka, Uniwersytet Narodowy <Politechnika Lwowska>), Iwanna Woronkowa 
(Katedra Wzornictwa Środowiska Architektonicznego, Uniwersytet Narodowy <Politechnika 
Lwowska>), dokument online: 
http://wsb.pwr.wroc.pl/files/prv/id105/IV%20WSB%20prezentacje/20%20czerwca%20-
%20czwartek/VII%20Sesja/03.%20Samotyj_Renata_Ksztaltowanie.pdf  

● „Jak cię widzą tak cię piszą” - rola fasady w budownictwie bibliotecznym - Agnieszka Wolańska (Bi-
blioteka Główna i OINT Politechniki Wrocławskiej), dokument online: 
http://prezi.com/oqamjc-9gwyk/untitled-prezi/?utm_campaign=share&utm_medium=copy  

● Przestrzeń wirtualna Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie w ocenie studentów - Katarzyna Maćkie-
wicz (Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego), dokument online: 
http://wsb.pwr.wroc.pl/files/prv/id105/IV%20WSB%20prezentacje/20%20czerwca%20-
%20czwartek/VII%20Sesja/05.%20Mackiewicz_Katarzyna_Przestrzen_wirtualna_BU_w_Olszty
nie.pdf  

VIII Sesja  
● Znak towarowy jako narzędzie tworzenia wizerunku wybranych wydawnictw i bibliotek - Jędrzej Le-

śniewski (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), dokument online: 
http://prezi.com/uocppvhhr0vc/znak-towarowy/  

● Kreowanie wizerunku biblioteki w środowisku akademickim – zanim pójdziemy dalej - Iwona Sój-
kowska (Biblioteka Politechniki Łódzkiej), Barbara Barańska-Malinowska (Biblioteka Główna 
Politechniki Częstochowskiej), dokument online: 
http://wsb.pwr.wroc.pl/files/prv/id105/IV%20WSB%20prezentacje/20%20czerwca%20-
%20czwartek/VIII%20Sesja/02.%20Sojkowska_Iwona_Kreowanie.pdf  

● Przyjazna strona biblioteki, czyli jaka? - Krzysztof Lityński (Bibliosfera), dokument online: 
http://wsb.pwr.wroc.pl/files/prv/id105/IV%20WSB%20prezentacje/20%20czerwca%20-
%20czwartek/VIII%20Sesja/03.%20klitynski.wsb.pdf  
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● Repozytorium Wiedzy Politechniki Wrocławskiej na potrzeby Innowacyjnej Gospodarki – wizja i cele 
projektu - Anna Wałek (Biblioteka Główna i OINT Politechniki Wrocławskiej), dokument online: 
http://prezi.com/qzbvw4hcasbx/?utm_campaign=share&utm_medium=copy  

21 czerwca - piątek  

IX Sesja  
● Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu trzecim miejscem - Dorota Matysiak 

(Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu), dokument online: 
http://wsb.pwr.wroc.pl/files/prv/id105/IV%20WSB%20prezentacje/21%20czerwca%20-
%20piatek/IX%20Sesja/01.%20Matysiak_Dorota.pdf  

● Wykorzystanie funduszy unijnych przez Bibliotekę Główną Akademii Morskiej w Szczecinie - Elżbieta 
Edelman (Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Szczecinie), dokument online: 
http://wsb.pwr.wroc.pl/files/prv/id105/IV%20WSB%20prezentacje/21%20czerwca%20-
%20piatek/IX%20Sesja/02.%20Edelman_Elzbieta_Wroclaw_Prezentacja.pdf  

● Perspektywy rozwoju Uniwersytetu w Bitoli i jego bibliotek - Maria Małgorzata Maczkowska (Uniwer-
sytecka Biblioteka im. św. Klimenta Ochrydzkiego w Bitoli), dokument online: 
http://wsb.pwr.wroc.pl/files/prv/id105/IV%20WSB%20prezentacje/21%20czerwca%20-
%20piatek/IX%20Sesja/03.%20Maczkowska_Maria_Malgorzata.pdf  

● Działalność Middle East Technical University Library (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphane) w 
Turcji widziana oczami bibliotekarza Politechniki Wrocławskiej - Anna Stach-Siegieńczuk (Bi-
blioteka Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej), dokument online: 
http://wsb.pwr.wroc.pl/files/prv/id105/IV%20WSB%20prezentacje/21%20czerwca%20-
%20piatek/IX%20Sesja/04.%20Stach_Siegienczuk_Anna_METU_Library.pdf  

● Biblioteki Specjalistyczne oczami społeczności akademickiej Politechniki Lubelskiej - Ewa Matczuk, 
Katarzyna Pełka (Biblioteka Politechniki Lubelskiej), dokument online: 
http://wsb.pwr.wroc.pl/files/prv/id105/IV%20WSB%20prezentacje/21%20czerwca%20-
%20piatek/IX%20Sesja/05.%20Matczuk_Ewa_Pelka_Katarzyna_Prezentacja%20IV%20WSB_1
2-06-2013_1.ppsx  

X Sesja  
● RDA at Library of Congress - John Michalski (Library of Congress, Waszyngton), dokument online: 

http://wsb.pwr.wroc.pl/files/prv/id105/IV%20WSB%20prezentacje/21%20czerwca%20-
%20piatek/X%20Sesja/Michalski_John_RDA.pdf  

● RDA wprowadzenie - Marcin Roszkowski (Biblioteka Narodowa w Warszawie), dokument online: 
http://wsb.pwr.wroc.pl/files/prv/id105/IV%20WSB%20prezentacje/21%20czerwca%20-
%20piatek/X%20Sesja/Roszkowski_Marcin_RDA.pdf  

● Zmiany i krytyka RDA - Marcin Roszkowski (Biblioteka Narodowa w Warszawie), dokument online: 
http://wsb.pwr.wroc.pl/files/prv/id105/IV%20WSB%20prezentacje/21%20czerwca%20-
%20piatek/X%20Sesja/zmiany_i_krytyka_RDA.pdf  

Źródło: IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy, data dostępu 28.06.2013 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 

Biblioteki – tożsamość – kultura  

Biblioteki – tożsamość – kultura / red. Iwona H. Pugacewicz, 
Elżbieta Barbara Zybert. Warszawa: Stowarzyszenie Biblioteka-
rzy Polskich, 2013,– 216 s.; ISBN: 978-83-61464-91-4. Seria: 
Nauka - Dydaktyka - Praktyka 

Kolejny, ósmy tom Prac Zakładu Bibliotekoznawstwa Instytutu Informacji Na-
ukowej Uniwersytetu Warszawskiego, poświęcony jest kulturowej tożsamości 
bibliotek, a przede wszystkim zmianom funkcjonalnym zachodzącym w obsza-
rze ich oddziaływania i struktury. Autorzy podejmują wybrane aspekty tożsa-
mościowotwórczej roli bibliotek we współczesnym społeczeństwie, wskazując 
jednocześnie na ewolucyjną, niekiedy rewolucyjną, przemianę rożnego typu 
książnic wobec wyzwań historycznych i cywilizacyjnych XXI w. Omawiając wy-
nikające z tego szanse i zagrożenia dla stabilnej przyszłości omawianych insty-
tucji, proponują interesujące rozwiązania wynikające z rodzimych doświad-

czeń, bądź też zapożyczone z innych kręgów wiedzy i kultury.  
Książka stanowi inspirację do rozmyślań na temat zmieniającego się paradygmatu funkcjono-

wania współczesnej biblioteki, a także podsuwa propozycje zmierzające do uatrakcyjnienia jej działal-
ności i wizerunku nie lekceważąc przy tym ważności tradycyjnie postrzeganej tożsamości kulturowej 
współczesnej biblioteki. 
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Spis treści 
● Wstęp (Elżbieta Barbara Zybert)  
● Dorota Grabowska: Zmiany w publicznych bibliotekach dziecięcych w Polsce pod wpływem wybra-

nych nurtów we współczesnej kulturze  
● Dariusz Grygrowski: Zniewolony zawód, czyli poszukiwanie tożsamości bibliotek i zawodu biblioteka-

rza w świetle zapisów prawa bibliotecznego  
● Justyna Jasiewicz: Nieco inny wysiłek. Czyli przyjazna biblioteka dla młodzieży?  
● Bożena Karzewska: Psychologia w bibliotece i w pracy bibliotekarza  
● Małgorzata Kisilowska: Zaangażowanie bibliotek publicznych w kształtowanie zdrowego stylu życia  
● Jan F. Nosowicz: Edukacja regionalna w zmieniającej się (inter)kulturze  
● Małgorzata Pietrzak: Kultura teatralna – tożsamość między tradycją a współczesnością  
● Dorota Pietrykiewicz: Zielona droga bibliotek Konsorcjum Repozytorium Cyfrowego Instytutów Na-

ukowych  
● Iwona H. Pugacewicz: Biblioteki o zachwianej tożsamości historycznej, a „proces patrymonializacji” 

piśmiennictwa narodowego. Karta z dziejów rewolucyjnej historii francuskich książnic  
● Elżbieta Barbara Zybert: Współczesne biblioteki Korei Południowej – instytucje pielęgnujące poczucie 

tożsamości narodowej w okresie przeobrażeń społeczno-gospodarczych  
Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, dokument online: 
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=202, data dostępu 27.06.2013 

Ściąga dla bibliotekarzy  

Ściąga dla bibliotekarzy / Grażyna Bilska,– wyd.2. Warszawa: 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2013. ISBN: 978-83-
61464-99-0 

(ebook)(epub)  
Tej ściągi nie musisz ukrywać w rękawie. Połóż na biurku i korzystaj w co-
dziennej pracy z blisko 300 przydatnych adresów internetowych.  

W informatorze znajdziesz linki oraz syntetyczne opisy poszczególnych 
stron i być może odkryjesz dzięki nim nowe miejsca w Internecie. Czytaj blogi 
swoich koleżanek i kolegów po fachu, śledź nowości na stronach instytucji 
kultury, zaglądaj do serwisów organizacji pozarządowych, trop nowości 
w programach wspierających działalność bibliotek, przeglądaj branżowe ser-
wisy informacyjne. 

Drugie, poprawione i uzupełnione wydanie Ściągi dla bibliotekarzy zo-
stało wzbogacone o 59 nowych adresów, nieaktualizowane serwisy zostały usunięte. Cały nakład 
pierwszej edycji rozszedł się jak ciepłe bułeczki, dlatego nie czekaj - zarezerwuj swój egzemplarz już 
dziś. 

Wersja elektroniczna została wzbogacona o aneks zawierający jeszcze dodatkowe 47 wpisów. 
Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, dokument online: 
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=206, data dostępu 28.06.2013 

Tytuł Ujednolicony 10/2013 

Słów kilka o typografii; historia maszyny do pisania; do czego służy Re-
fWorks; Kermit Żaba i Jan Kochanowski w jednym katalogu; dwa tytuły 
nominowane do Nike; Biblioteka Uczelni Łazarskiego, czyli istna wieża Ba-
bel - te wszystkie atrakcje w najnowszym „Tytule Ujednoliconym”, zapra-
szamy do lektury!  
 
 
 

http://issuu.com/nukat/docs/tu_10_2013 
 
 
 
 
 

Źródło: Nukat, data dostępu 25.06.2013 
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Są już nowe Wiadomości Księgarskie: zapraszamy do lektury 

Ukazał się najnowszy numer „Wiadomości Księgarskich”, w którym znaj-
dziemy m.in. bardzo interesujący wywiad, jaki przeprowadziła Irena Ja-
nowska-Woźniak z Zygmuntem Gebethnerem, znakomitym wydawcą – 
ostatnim już, niestety – reprezentantem zasłużonej firmy księgarsko-
wydawniczej.  

Z pewnością zaciekawią naszych czytelników wspomnienia Iwony 
Witkiewicz-Geisler, współwłaścicielka Księgarni Makama w Krapkowicach, 
z jej dwudziestoletniej pracy księgarskiej.  

Krzysztof Kaleta podsumowuje Warszawskie Targi Książki.  
Paweł Podniesiński zaznajamia z kolei z tajemnicami rynku anty-

kwarycznego, a w ramach historii książki i księgarstwa oczekują na Pań-
stwa uwagę dwa tematy: Benedykt Wandachowicz w artykule „Zwycięzcy 
wyzwoliciele, czy rabusie i grabieżcy?” opisuje symptomatyczną sytuację 
z pierwszych powojennych dni w Łodzi tyczącą wywózki miejscowych księ-
gozbiorów przez Armię Czerwoną, a Andrzej Skrzypczak kreśli rys księgar-
stwa łódzkiego od jego początków do chwili obecnej. 

Ponadto w kwartalniku zestawienie najważniejszych wydarzeń branżowych i rocznic oraz in-
formacje i komunikaty nadesłane przez organizacje księgarskie.  
Zapraszamy do lektury! 

Koszt prenumeraty to jedyne 36 zł. Zamówienie prenumeraty: http://rynek-
ksiazki.pl/sklep/czasopisma/-wiadomosci-ksiegarskie---prenumerata-roczna_25.html 
Źródło: Rynek Książki.pl, data dostępu 26.06.2013 

Z ŻYCIA SEKCJI 

Poznaj Bibliotekę Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu  

 

● Film znajdziesz tutaj: http://www.youtube.com/watch?v=M8W0zQmMQgE&feature=share, data do-
stępu 26.06.2013 
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Biblioteka Akademicka Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej 
oferuje Państwu możliwość wypożyczenia dokumentów na okres wakacji  
(od 29 czerwca do 29 września 2013 roku) 

Akcja skierowana jest do studentów, słuchaczy studiów podyplo-
mowych WSB i słuchaczy seminarium doktoranckiego. Wszyscy, 
którzy podpiszą deklarację Książki na wakacje 2013, będą mogli 
korzystać ze zwiększonej ilości wypożyczonych materiałów bez ko-
nieczności ich prolongowania, a jednocześnie bez narażania się na 
opłaty wynikające z nieterminowego zwrotu. 

Zasady uczestnictwa w akcji Książki na wakacje: 
1. Posiadanie aktualnej legitymacji studenckiej. 
2. Uregulowane zobowiązania wobec Biblioteki WSB.(brak opłat 
lub książek po terminie) 

3. Podpisanie deklaracji.  
4. Czas akcji: od 29 czerwca do 29 września 2013 roku. 
5. Od 1 września 2013 roku zostaje wstrzymana możliwość prolongowania dokumentów, tzn. że 

wszystkie dokumenty wypożyczone na czas trwania akcji muszą zostać zwrócone do 29 wrze-
śnia 2013 roku. 

6. Od dnia 1 października 2013 roku opłaty będą naliczane zgodnie z regulaminem Biblioteki WSB. 
Zwiększamy limit wypożyczeń do 10 tytułów! 
Akcja nie obejmuje dokumentów zarezerwowanych przez innego czytelnika 

Źródło: Biblioteka Akademicka Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, data dostępu 
29.06.2013 

e-Członkostwo w SBP 

Zakończyliśmy prace techniczne związane z łączeniem Elektronicznej Bazy Człon-
ków SBP z portalem sbp.pl. W związku z tym zapraszamy Państwa do zakładania 
profilu członka SBP umożliwiającego edycję danych i udział w programie ulg 
i bonusów na portalu. 

Chcesz być na bieżąco z działalnością Stowarzyszenia? Chcesz w pełni 
wykorzystać potencjał członkostwa w SBP? Dołącz do Użytkowników portalu 
sbp.pl!  
● komentuj wydarzenia, 
● śledź wiadomości ze świata bibliotekarskiego, 

● promuj działalność swojej biblioteki. 
A jako członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich: 

● korzystaj z rabatowej oferty na wydawnictwa SBP 
● bierz udział w konferencjach i warsztatach SBP na promocyjnych warunkach 

Do Twojej dyspozycji oddajemy profesjonalne narzędzia. Bądź na bieżąco i pomóż kształtować Stowa-
rzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Czekamy na Ciebie! 
Aby założyć konto członka SBP na portalu należy z opcji rejestracji wybrać „Użytkownik” a potem za-
znaczyć opcję „Jestem członkiem SBP”. Następnie zaznaczyć swój okręg i oddział. 

 

Po weryfikacji członkostwa w SBP z Bazą Członków nastąpi pełna aktywacja konta. W razie py-
tań i wątpliwości prosimy o kontakt z Redakcją portalu sbp.pl lub Administratorem Centralnym Bazy 
Łukasz Stochinał, Administrator Centralny Bazy / ABI, e-mail: l.stochnial@sbp.pl, tel.: 22 608 28 25 
Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 26.06.2013 
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INFORMACJE DLA FACHOWCÓW 

Do czego potrzebna jest habilitacja? 

Pytanie postawione w tytule wpisu zadaję so-
bie dosyć często. Z moich obserwacji wynika, 
że również wielu doktorantów i habilitantów 
stawia tę kwestię. Odpowiedź na nią jest bar-
dzo ważna, ponieważ może pełnić rolę moty-
wującą, deprymującą albo – coraz częściej – 
może irytować i denerwować. Sprawa kompli-
kuje się, gdy chcemy wytłumaczyć naszym 
bliskim, znajomym, którzy nie pracują 
„w świecie nauki”, do czego nam „ta habilita-
cja” jest w ogóle potrzebna („bo przecież już 

jesteś doktorem, to potem od razu będziesz profesorem?…”). Do tego dochodzi jeszcze wyobrażenie 
o ”skoku finansowanym”, jaki automatycznie wykona taki habilitant. Bo przecież taki wysiłek będzie 
solidnie, finansowo doceniony, prawda? No właśnie niezupełnie to tak prosto wygląda. 

Habilitacja jest sprawą drażliwą i to tak bardzo, że wiele osób uważa, że o habilitacji publicznie 
mogą mówić tylko ci, którzy habilitację już mają. Gdy słonie tańczą, to trawa cierpi.A wszyscy niehabi-
litowani powinni milczeć, ponieważ… mogą sobie sami zaszkodzić. Zdarza mi się otrzymywać życzliwe 
(nie ma tutaj ironii) maile, w których nadawcy sugerują mi „nieporuszanie tych tematów na blogu”. 
W zeszłym roku napisałem post o dwusetnym wpisie na „Warsztacie…” 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/dwusetny-wpis-czyli-slow-kilka-o-czytelnikach-warsztatu/], 
pod którym StaryZgred2012 ujął jak w soczewce tę sytuację, pisząc: „Gratuluję doczekania okrągłego 
jubileuszu, aczkolwiek muszę zacytować niegdyś zasłyszane hinduskie przysłowie „gdy słonie tańczą, 
to trawa cierpi”. Swoimi tekstami, szczególnie krytyką Gorzelaka, wyraźnie wszedł Pan pomiędzy sło-
nie. Życzę odporności i zdolności przetrwania. Bóg czasem wybacza, profesura – nigdy!”. 

Otrzymuję również maile, w których jestem ostrzegany, że pisanie o habilitacji przed habilita-
cją jest bezczelnością, ponieważ o „tym” można pisać sensownie dopiero wtedy, gdy się to przeżyło 
i przeszło. Nie chce mi się nawet komentować takiej „metodologii”. Polecam za to przeczytanie wpisów 
na blogu Robię habilitację [http://habilitant2012.blox.pl/html], aby przekonać się, że cała ta procedu-
ra może rodzić cały wachlarz emocji i komentarzy. 

Do czego została stworzona habilitacja? Zanim przejdę do krótkiej dygresji historycznej, 
chciałbym odnieść się do słów Pani Minister, które przytoczyłem we wpisie o Radzie Młodych Naukow-
ców [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/rada-mlodych-naukowcow-ruszyla-iv-kandencja/], a któ-
re wywołały mocną dyskusję w komentarzach we wpisie o kondycji polskiej humanistyki 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/humanisci-w-polsce-narzekaja-artykul-w-polityce/]. Chodzi 
mianowicie o to, że Minister powiedziała, iż nie uda się szybko zlikwidować habilitacji, między innymi 
dlatego, że znacząco obniżył się (na niektórych uczelniach) poziom uzyskiwanych doktoratów 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/do-czego-potrzebna-jest-habilitacja/] – zatem habilitacja jest 
ostatnią barierą, która umożliwia „powstrzymanie” prac i pracowników nie najwyższej jakości. Prof. 
Kudrycka wskazała oczywiście, że nie jest to dobra sytuacja, ponieważ – z jej punktu widzenia – młodzi 
naukowcy powinni uzyskiwać habilitację przed 30-tką, a profesurę przed 40-tką. 

Jeżeli habilitacja miałaby być postrzegana tylko jako taka bariera, wówczas byłaby tylko pla-
strem, którym staramy się zalepić ranę. Bo przecież rolą habilitacji nie powinno być naprawianie tego, 
co została w doktoratach popsute. Czym zatem mogłaby być habilitacja, która powinna być uzyskiwa-
na przed 30-tką? Rzućmy okiem na to, w jakim celu została wprowadzona habilitacja. Na przykład gdy 
obowiązywała Ustawa z dnia 15 marca 1933 roku o szkołach akademickich 
[http://sejmometr.pl/prawo/30685] a „minister nauki” był wówczas Ministrem Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego, habilitacja byłą określona w części ustawy dotyczącej „Grona nauczyciel-
skiego”. 

Art. 29.  
(1) Osoby, którym przez habilitację zostało przyznane prawo wykładania w szkole akademickiej 
(venia legendi), otrzymują tytuł docenta. 
(2) Prawo wykładania ma obejmować całość pewnej nauki lub taką jej część, którą można 
uważać za przedmiot w sobie zamknięty. 
Art. 30. 
(1) Habilitację przeprowadza rada wydziałowa. Warunkiem dopuszczenia do habilitacji jest po-
siadanie stopnia doktora. (…) 
(2) Przewód habilitacyjny poprzedza ocena kwalifikacyj osobistych kandydata. 
(3) Przewód habilitacyjny obejmuje trzy akty: a) ocenę kwalifikacyj naukowych (artystycznych) 
kandydata na podstawi zbadania wartości jego pracy habilitacyjnej; b) dyskusję habilitacyjną; 
c) wykład habilitacyjny. (…). 
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(7) Prawo wykładania gaśnie, jeżeli docent nie korzysta z niego przez dwa po sobie następuję 
lata akademickie. (…) 
(12) Prawo wykładania, nadane w jednej ze szkół akademickich, można przenieść na inny wy-
dział lub do innej szkoły na podstawie uchwały rady odpowiedniego wydziału. 

W ten sposób określenie samodzielności naukowej kandydata na docenta było powiązane 
z prawem i obowiązkiem do prowadzenia wykładów. Oczywiście obecny kształt przepisów dotyczących 
habilitacji nie jest prostą kontynuacją tych z 1933 roku. Po drodze mieliśmy chociażby Dekret z dnia 
28 października 1947 roku o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego czy Ustawę z dnia 15 grudnia 
1951 roku o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki, która wprowadziła podoktorski stopień 
naukowy. Jednakże bez problemu można dostrzec w obecnych przepisach pewnego rodzaju „zaszłości”, 
które przeniesione na współczesny grunt, wydają się być czymś osobliwym. 

Do czego „służy” habilitacja? Do czego zatem obecnie służy habilitacja, skoro nie jest tak 
bezpośrednio powiązana z prawem i obowiązkiem do wykładania? Postępowanie habilitacyjne (w sta-
rym – dotychczasowym – trybie zwane przewodem habilitacyjnym) ma określić czy kandydat, czyli ha-
bilitant potrafi samodzielnie projektować badania oraz kierować nimi. Co zatem „tak naprawdę” daje 
habilitacja? Niektórzy powiedzą, że daje święty spokój. Habilitacja służy do odsiania ziarna od plew 
(„perspektywa jakości”) albo do odsiania „naszych” od „nienaszych” („perspektywa kolesiostwa”).I rze-
czywiście można spotkać się osobami, które po zrobieniu („po przepchnięciu”) habilitacji osiadły na 
laurach, gdyż stanęły po drugiej stronie barykady. Od tego też momentu można być promotorem dok-
toranta oraz – co dla wielu jest bardzo ważne i przydatne – zasiadać w różnych gremiach, komisjach 
oraz radach. Inni powiedzą, że habilitacja służy do odsiania ziarna od plew („perspektywa jakości”) al-
bo do odsiania „naszych” od „nienaszych” („perspektywa kolesiostwa”). Odpowiedź na pytanie, do czego 
służy habilitacja nastręcza wielu problemów i rodzi różnego rodzaju napięcia. Ponieważ trzeba jeszcze 
zapytać: komu to „służy”? 

Pytanie zasadnicze: czy samo robienie habilitacji służy habilitantowi w ulepszaniu swojego 
warsztatu i dorobku? Bo tego można byłoby się spodziewać po procesie, którego wynik ma pozwolić 
nazywania kogoś samodzielnym pracownikiem nauki. 

Frustracje habilitantów. Wraz ze zmianami, które pojawiły się po reformie w 2011 roku oraz 
z końcem okresu vacatio legis 30 września 2013 roku, pojawi się mnóstwo pytań i wątpliwości. Przede 
wszystkim: czy są w końcu kryteria czy wymagania do habilitacji. Szerzej pisałem o tym we wpisie Ile 
punktów do nowej habilitacji? Kryteria oceny a wymogi [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/ile-
punktow-do-nowej-habilitacji-kryteria-oceny-a-warunki/]. Czy od 1 października 2013 roku habilitan-
ci będą musieli spełnić wszystkie kryteria wymienione Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 11 września 2011 roku w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o 
nadanie stopnia doktora habilitowanego, czyli np. 

● kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub udział w takich projek-
tach; 
● udział w konsorcjach i sieciach badawczych; 
● kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami z innych ośrodków polskich i 
zagranicznych, a w przypadku badań stosowanych we współpracy z przedsiębiorcami; 
● opiekę naukową nad studentami i lekarzami w toku specjalizacji. 

Prof. Bogusław Śliwerski – członek Prezydium Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów 
(2013−2016) oraz przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN – napisał na swoim blogu 
[http://sliwerski-pedagog.blogspot.com/2013/04/czy-rzeczywiscie-bedzie-szybciej-atwiej.html]:  

Nie jest prawdą, że będzie można z dniem 1 października 2013 roku dokonywać w pracach komisji 
wyboru spośród wymienionych powinności do spełnienia. Obowiązują tu wszystkie, bez wyjątku. (…) Okres 
mijających dwóch lat vacatio legis pozwalał na to, by habilitanci nie spełniwszy wszystkich kryteriów, mogli 
jednak uzyskać stopień doktora habilitowanego. 

Po tym okresie kończy się tolerancja na fakultatywność zadań. To kandydat do stopnia doktora habi-
litowanego musi w swoim autoreferacie i w wykazie osiągnięć udokumentować i uzasadnić spełnienie 
wszystkich kryteriów, w większym czy mniejszym stopniu, ale – ich spełnienie. (…) 

Zasłanianie się zatem tym, że koleżanka czy kolega uzyskał habilitację według nowego trybu postę-
powania, a przecież nie spełnił wszystkich kryteriów, nie ma tu nic do rzeczy. Nie musieli spełnić tych, które 
nie występowały dotychczas w akademickiej profesji, np. pełnienie roli promotora pomocniczego w przewodzie 
doktorskim czy kierowanie zespołami badawczymi w kraju i poza granicami. Pozostało jednak …naście innych 
kryteriów, które powinny być spełnione, a zatem i uwzględnione w ocenie recenzentów. 

Taka interpretacja rozporządzenia budzi wiele wątpliwości i kontrowersji – okazuje się bowiem, 
że przed habilitantami stawia się wysokie wymagania. I w sumie to bardzo dobrze – problem tylko jest 
taki, co podkreśla wiele osób, że wielu oceniających habilitantów nie spełnia tych wymogów. To budzi 
dodatkowe kontrowersje i frustracje. 

Zatem do czego jest potrzebna habilitacja? 
Emanuel Kuczycki 

Zdjęcie: Some rights reserved by kevin dooley 
Źródło: Warsztat badacza, data dostępu 23.06.2013 



 10 11

Bibliotekarzu, bądź ewangelizatorem otwartości 

Znam wielu bibliotekarzy, którzy działają na rzecz „otwie-
rania nauki”, np. promując wolne licencje czy tworząc 
repozytoria Open Access. Bibliotekarze włączyli się też 
w pisanie poradnika Wolne licencje w nauce. Instrukcja 
[http://ngoteka.pl/bitstream/handle/item/166/Wolne%

20licencje%20w%20nauce_Instrukcja.pdf?sequence=1].  
Jednak nie tylko z tego powodu warto zwrócić 

uwagę na ten dokument. Przede wszystkim warto na nie-
go spojrzeć jako źródło informacji, które może przydać się 
nam oraz jako publikację, którą możemy polecać innym, 
zwłaszcza naukowcom (szczególnie w przypadku bibliote-
karzy pracujących w bibliotekach naukowych). 

Jakie cele stawili przed sobą autorzy publikacji? 
● staramy się przystępnie wyjaśnić podstawy prawa au-

torskiego i licencji Creative Commons, 
● chcemy przekonać autorów, że warto wykorzystywać wolne licencje do publikowania własnych prac 

i pokazujemy dlaczego, 
● dajemy praktyczną instrukcję m.in. tego, jak czytać umowy wydawnicze i na co zwracać uwagę, aby 

zapewnić jak najszerszy dostęp do własnej publikacji naukowej, 
● przypominamy autorom, że umowy można, a nawet należy negocjować i podsuwamy argumenty, za 

pomocą których mogą przekonywać wydawców do publikowania na otwartych licencjach. 
W dokumencie znaleźć można informacje od podstawowych, tłumaczących np. czym są licen-

cje Creative Commons. Treści te więc przydadzą się osobom, które wcześniej nie miały do czynienia 
z wolnymi licencjami i otwartą nauką. Jednak znajdziecie tam też konkretne praktyczne porady: jak 
czytać umowy z wydawcami, jak przekonać autorów, aby zdecydowali się na publikowanie na wolnych 
licencjach, czy jakich argumentów można użyć negocjując umowę z wydawcą. 

Kwestię umów z wydawcami i związanymi z nimi praw przedstawiono też w przystępnej gra-
ficznej formie: 

Dokument jest dostępny na licencji CC-BY-SA 
[http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/], co 
znaczy, że np. możecie go umieścić na stronie interneto-
wej swojej biblioteki, wydrukować i rozdawać swoim użyt-
kownikom, czy też przerobić dokument, aby bardziej do-
pasować go do potrzeb czytelników (konieczne jest jednak 
oznaczenie autorów oryginału i podanie linku do niego, 
a także udostępnienie nowego dokumentu na licencji CC-
BY-SA). 

To, co interesujące w przypadku publikacji, to nie 
tylko jej treść, ale także proces powstawania. Dokument 
powstawał w ramach tzw. booksprintu — zebrała się gru-
pa osób, które razem pisały i redagowały jego treść. Do 
tego część osób wspierała nas zdalnie. Warto podkreślić, 
że niektóre materiały zostały przygotowane wcześniej – 
myślę, że bez tego nie bylibyśmy w stanie przygotować 
całości w tak krótkim czasie (wspólne pisanie i redagowa-
nie trwało jeden cały dzień, później jeszcze miało miejsce 
dokończenie korekty, doszlifowanie i skład publikacji). 

Na pewno publikacja nie byłaby jeszcze dostępna 
także gdyby nie pracował nad nią tak duży, ale przy tym 
zgrany zespół (chociaż niektórzy z nas widzieli się pierw-
szy raz na oczy). Publikacja jest owocem współpracy Cen-
trum Cyfrowego i projektu BazHum Muzeum Historii Pol-
ski, a konkretnie przygotował ją zespół w składzie: Halsz-

ka Brzóska, Kuba Danecki, Mateusz Franczak, Klaudia Grabowska, Paulina Haratyk, Anna Kalinow-
ska, Marta Moraczewska, Paweł Nowak, Dominika Paleczna, Ewa Rozkosz, Katarzyna Rybicka, Grze-
gorz Stunża, Dorota Szkodzińska, Magdalena Szuflita, Kamil Śliwowski, Alek Tarkowski, Marcin Wil-
kowski 

Dokument jest obecnie dostępna w wersji elektronicznej w formatach PDF i ePub, a niedługo 
pojawi się także jej wersja drukowana. 

Dla mnie udział w tym projekcie był nie tylko realizacją czegoś, co uważam za potrzebne, ale 
też ciekawym doświadczeniem pracy w dużej grupie (niekoniecznie znajomych osób) pod presją czasu. 
W sumie była to całkiem niezła zabawa. I mam nadzieję, że wykorzystacie jej efekty. 
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Publikacja do pobrania: 
● format PDF:  

http://ngoteka.pl/bitstream/handle/item/166/Wolne%20licencje%20w%20nauce_Instrukcja.
pdf?sequence=1; 

● format ePub:  
http://ngoteka.pl/bitstream/handle/item/166/Wolne%20licencje%20w%20nauce_instrukcja.
epub?sequence=4. 

Wykorzystano zdjęcie autorstwa Kamila Śliwowskiego (lic. CC-BY) oraz schemat z poradnika ”Wolne 
licencje w nauce. Instrukcja” (red. Klaudia Grabowska, Kamil Śliwowski, lic. CC-BY-SA) 
[http://ngoteka.pl/bitstream/handle/item/166/Wolne%20licencje%20w%20nauce_Instrukcja.pdf?seq
uence=1]. 

Dominika Paleczna 
Źródło: Bibliosfera.net, data dostępu 24.06.2913 

Powrót do przyszłości (Biblioteka Cyfrowa UWr) 

 

„Powrót do przyszłości” pokazuje cały proces cyfryzacji, od poprzedzających ją prac konserwacyjnych 
aż po udostępnienie w sieci. Głównym bohaterem filmu jest biblia protestancka w tłumaczeniu Marci-
na Lutra, wydana w Wittenberdze w 1607 roku, pozycja niezwykle cenna, bogato ilustrowana, zdobio-
na w oprawę z malowanej skóry, z okuciami i złoconym, cyzelowanym brzegiem kart. Jak wygląda? Tu 
zobaczycie ją w całej okazałości:  

www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=41057&from=publication 

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu posiada 2,5 miliona pozycji, wśród których znajduje 
się ponad półmilionowy unikatowy księgozbiór specjalny, a także największy w Polsce zbiór starodru-
ków i rękopisów średniowiecznych. 

Dzieła te są zbyt cenne i rzadkie, by każdy mógł mieć do nich dostęp. Z pomocą przychodzą 
nowe technologie: digitalizacja umożliwia korzystanie z materiałów przez internet, w każdym miejscu i 
czasie. 
● zdjęcia, reżyseria, montaż: Tadeusz Kieniewicz  
● asystent techniczny: Piotr Kwiatkowski 
● muzyka: Marcin Cichy 
● produkcja: Marcin Fajfruk 

Projekt „Powrót do przyszłości” jest częścią kampanii dobrze wiedzieć | good to know realizo-
wanej przez Uniwersytet Wrocławski. Pozostałe realizacje na stronie http://good-to-know.pl  
Źródło: Bibliosfera.net, data dostępu 28.09.2013 
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650 lat w służbie książki 

26 czerwca 2013 roku odbyło się spotkanie Komitetu Porozumiewawczego Bibliotekarzy, Księgarzy 
i Wydawców, poświęcone obchodom Jubileuszu „650 lat w służbie książki”. Jubileusz odnosi się do 
daty 12 maja 1364 roku, kiedy to król Kazimierz III Wielki wydał przywilej fundacyjny Studium Gene-
rale (późniejszy Uniwersytet Jagielloński). 

Dokument ten wymienia stacjonariusza – pracownika średniowiecznego uniwersytetu, który 
pod nadzorem uczelni organizował wytwarzanie, udostępnianie i rozprowadzanie kopii ksiąg rękopi-
śmiennych, pełniąc tym samym funkcje wydawcy, księgarza i bibliotekarza. 

Podczas spotkania powołany został Komitet Organizacyjny Obchodów Jubileuszu, w skład któ-
rego weszli przedstawiciele Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Polskiej Izby Książki, Ogólnopol-
skiego Stowarzyszenia Księgarzy, Izby Księgarstwa Polskiego, Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, Pol-
skiego Towarzystwa Wydawców Książek, Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. 

Chcąc z jednej strony ocalić od zapomnienia wspólną historię, a z drugiej mając na uwadze 
przyszłość książki i czytelnictwa, Porozumienie Bibliotekarzy, Księgarzy i Wydawców pragnie ogłosić 
jubileuszowy 2014 rok czasem szczególnie wzmożonych, różnorodnych i zintegrowanych działań całego 
środowiska na rzecz wzrostu czytelnictwa oraz poszerzenia wiedzy społecznej o problematyce książki. 

W ramach obchodów planowana jest m.in. organizacja konferencji, sesji naukowych, wykła-
dów, konkursów i wystaw. 
Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 28.06.2013 

Amber Editing: jak szukać czasopism z naszą wyszukiwarką?  

Wybór czasopisma najlepiej zacząć od przejrzenia listy Ministerstwa Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego. Oryginalnie jest ona dostępna w postaci pli-
ków PDF [http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/finansowanie-

nauki/dzialalnosc-statutowa/ocena-jednostek-naukowych/lista-
czasopism-punktowanych/ujednolicony-wykaz-czasopism-

naukowych/ujednolicony-wykaz-czasopism-naukowych/artykul/komunikat-ministra-nauki-i-
szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-1/], który ma około 400 stron. Szcze-
rze mówiąc, wymyślenie bardziej uciążliwego i nieprzystępnego sposobu przedstawienia tych danych 
jest chyba niemożliwe. Co gorsza Ministerstwo wydaje się nie widzieć potrzeby jakiejkolwiek zmiany 
istniejącego stanu rzeczy i rokrocznie publikuje kolejne wersje w formie jeszcze dłuższych plików. Fir-
ma AMBER EDITING postanowiła wyjść naprzeciw potrzebom naukowców i podjęła się stworzenia 
ogólnodostępnej wyszukiwarki, która pozwala za pomocą jednego kliknięcia przeszukać całą bazę da-
nych czasopism punktowanych. Aby z niej skorzystać wystarczy wejść na stronę 
http://www.amberediting.pl/szukaj-czasopism. 

Wyszukiwarka zawiera 4 pola, lecz wystarczy wypełnić tylko te kryteria, które chcemy wyko-
rzystać do zawężenia wyszukiwania. Dla przykładu załóżmy, że poszukujemy czasopism poświęconych 
ekonomii. Na początku wystarczy wpisać słowo z tytułu takiego czasopisma: 

 

W rezultacie otrzymamy 17 tytułów. Aby zawęzić wyszukiwanie można wprowadzić kolejne kry-
teria, np. ograniczyć wyświetlanie do czasopism z części A listy MNiSW, oraz posiadających 30 punk-
tów lub więcej. 

 

Takie kryteria dają rezultat w postaci 7 rekordów. Nad listą wyników widoczny jest pasek sor-
towania. Aby zmienić kolejność wyświetlania rekordów i wprowadzić np. kolejność alfabetyczną wy-
starczy kliknąć na kryterium „tytuł”. 
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Każdy wynik jest przedstawiony w następujący sposób: 

 

Wpis zawiera podstawowe informacje na temat czasopisma, oraz zbiór linków do stron z nim związa-
nych. Dzięki odnośnikom możliwy jest szybki dostęp do wszelkich danych i wskaźników dotyczących 
danego journala. Poniżej pokrótce opiszemy każdy z nich. 

Journal Citation Report. Najnowszy raport dotyczący czasopisma w bazie wydawnictwa 
Thomson Reuters. Można tam znaleźć zbiór informacji na temat tego, jak było ono cytowane w ubie-
głych latach. Na tej stronie można sprawdzić najbardziej aktualną wartość Impact Factora, ale nie tyl-
ko. Raport zawiera również cały zestaw danych takich jak: 5-year IF, Immediancy index, Citing half-
life, wykresy przedstawiające strukturę cytowań i wiele innych. 

Strona jest dostępna wyłącznie z domen zarejestrowanych w wydawnictwie, co w praktyce 
oznacza, że link jest nieaktywny na komputerach nie należących do sieci uczelnianej. Aby uzyskać do-
stęp do linku należy rozpocząć sesję, co można wykonać następująco: 

● należy otworzyć link „Journal Citation Report” dowolnego czasopisma w nowej zakładce. 
● w nowej zakładce zostanie wyświetlony następujący komunikat, wybieramy opcję „establish 
new session”. Jeżeli nasza uczelnia posiada dostęp do danych Thomson Reuters zostaniemy 
automatycznie przeniesini do wyszukiwarki. Możemy zamknąć zakładkę. 

 

Ponownie otwieramy link „Journal Citation Report” przy interesującym nas czasopiśmie i zostajemy 
przeniesieni do jego raportu JCR. 

SCImago. Link do strony czasopisma w bazie SCImago. Jest to kolejna baza zawierającą po-
kaźny zakres informacji na temat czasopism naukowych. Pod tym hasłem można znaleźć informacje 
takie jak: h-indeks, struktura cytowań, poziom umiędzynarodowienia. Wszystkie parametry są przed-
stawione na przestrzeni kilku lat co pozwala ocenić dynamikę rozwoju czasopisma. Kolejną zaletą ser-
wisu jest wolny dostęp, a więc dane można przeglądać z dowolnego komputera. 

Eigenfactor. Strona przedstawia wartość współczynnika “Eigenfactor” będącego jedną z alter-
natyw dla IF w ocenie wpływu na świat nauki. Parametr ten jest liczony na zasadzie podobnej do tego, 
jak wyszukiwarka Google pozycjonuje strony internetowe. Przy jego liczeniu uwzględniana jest nie tyl-
ko ilość cytowań danego artykułu, ale również popularność artykułów, które te cytowania zawierają. 
Poza wskaźnikiem „Eigenfactor”, strona śledzi koszt publikacji w czasopiśmie (jeżeli jest ono płatne) 
i wyznacza jak ma się ona do jego skuteczności. 

WorldCat. Link do strony czasopisma w bazie Online Computer Library Center. Wpis zawiera 
podstawowe dane na temat journala. 

Google. Link do wyników wyszukiwania czasopisma w wyszukiwarce Google. Pozwala on szyb-
ko przejść do strony głównej czasopisma. 
Źródło: Amberediting: efektywne publikowanie naukowe, data dostępu 28.06.2013 

Praca emocjonalna w bibliotece akademickiej 

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi pożądanych zachowań pracowników służb informacyjnych, opra-
cowanymi przez sekcję ALA pn. Reference and User Services Association (RUSA) 
[http://www.ala.org/rusa/], od bibliotekarzy oczekuje się podejścia przyjaznego użytkownikom 
i wywołującego u nich uczucie komfortu w sytuacjach, które mogą być odbierane jako onieśmielające, 
ryzykowne, dezorientujące, czy też przytłaczające. Sprawianie, by czytelnik czuł się wygodnie, jako 
osoba mile widziana, traktowane jest jako część pracowniczych obowiązków, jednak w literaturze bi-
bliotekoznawczej znaleźć można niewiele badań analizujących rolę emocji, specyfikę przyjaznych za-
chowań i psychologiczne metody nawiązywania odpowiednich relacji z użytkownikiem. Aby zapełnić 
tę lukę, autorzy przywołują w kontekście bibliotecznym koncepcję pracy emocjonalnej i prezentują wy-
niki jakościowej analizy związanych z nią doświadczeń amerykańskich bibliotekarzy. 
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Rola emocji w miejscu pracy jest zazwyczaj ignorowana przez zarządzających, skupiających się 
głownie na racjonalnych aspektach życia zawodowego. Również w środowisku bibliotecznym, skoncen-
trowanym na nowych mediach i informacji, istnieje tendencja do nadawania priorytetu racjonalności, 
mimo że emocje mają duży wpływ na kształt ludzkich interakcji z technologią. Pojęcie pracy emocjo-
nalnej (PE) zostało wprowadzone po raz pierwszy przez A. Hochschild (1979, 1983), która wskazywała, 
że w zawodach związanych z usługami i wymagających bezpośrednich kontaktów z ludźmi, istotną rolę 
odgrywają normy i oczekiwania określające, jakie emocje należy ujawniać w kontaktach z klientami; 
PE związana jest więc w jej ujęciu z kontrolowaniem własnych odczuć i wywoływaniem określonych 
reakcji i zachowań, zgodnie z narzuconymi regułami; jest też często powodem poczucia alienacji. 
W anglojęzycznym piśmiennictwie bibliotekoznawczym, pojęcie to jest niemal nieobecne, pojawia się 
jedynie w kontekście wypalenia zawodowego bibliotekarzy, jako jeden z warunkujących je, stresogen-
nych czynników; można też znaleźć pośrednie odwołania do PE w tekstach poświęconych problemom 
i strategiom obsługi trudnych (irytujących, agresywnych, odmawiających współpracy itp.) użytkowni-
ków. 

Badanie zreferowane w artykule miało na celu zwrócenie uwagi na problem PE wśród bibliote-
karzy działów informacji naukowej oraz identyfikację związanych z nią praktyk, sposobów radzenia 
sobie z wymaganiami i obciążeniami PE, oraz kwalifikacji emocjonalnych niezbędnych przy świadcze-
niu usług informacyjnych. Dane do analizy zebrano w bibliotece położonej w centralnym kampusie 
dużego uniwersytetu ze Stanów Zjednoczonych, przeprowadzając wywiady z 6 pełnoetatowymi pracow-
nikami informacyjnymi. Wynika z nich, że PE jest zjawiskiem złożonym i wielowymiarowym oraz źró-
dłem zarówno wielu trudności jak i satysfakcji. Jej negatywne aspekty to m.in. konieczność tłumienia 
irytacji i gniewu, radzenia sobie ze znużeniem, np. przy udzielaniu odpowiedzi na ciągle powtarzające 
się pytania, kontrolowania strachu i negatywnych uczuć w kontraktach ze szczególnie nieprzyjemnymi 
czy niebezpiecznymi gośćmi oraz frustracji związanej z niepowodzeniami zawodowymi. Pozytywy PE to 
m.in. radość z pomagania, tworzenia przyjaznej atmosfery, satysfakcja związana z lokalizacją rzadkich 
źródeł i znajdowaniem odpowiedzi na złożone pytania, czy poczucie bycia docenianym i użytecznym. 
Respondenci przyjmują w pracy różne, opisane przez autorów taktyki i strategie związane z regulacją 
własnych zachowań i emocji, wykorzystywane zarówno w trakcie interakcji z użytkownikami, jak i poza 
nimi, a wspólny element ich wypowiedzi to wskazywanie na brak formalnych szkoleń w tym zakresie, 
jak i materialnego wynagradzania w bibliotekach umiejętności psychologicznych. 

W podsumowaniu przytoczono kilka przykładów potwierdzających centralną rolę PE przy wy-
konywaniu stresujących, żmudnych i powtarzalnych zadań, oraz jej znaczący wpływ na zadowolenie 
użytkowników z usług bibliotecznych. Przedstawiono też praktyczne rekomendacje mające pomóc bi-
bliotekarzom w odpowiednim zarządzaniu emocjonalnymi aspektami swojej pracy i przedyskutowano 
konsekwencje zmieniających się wymagań i wyzwań psychospołecznych dla bibliotekarstwa. 

Sherianne SHULER, Nathan MORGAN, Emotional labor in the academic library: when being friendly 
feels like work (Praca emocjonalna w bibliotece akademickiej: gdy przyjazne zachowanie odczuwane 
jest jako praca) // The Reference Librarian – Vol. 54, nr 2 (2013), s. 118-133, bibliogr. 30 poz.  

Małgorzata Waleszko 
Źródło: BABIN 2.0: Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, data dostępu: 
28.06.2013 

________________________________________________________________ 

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

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

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

Wojciech Rozwadowski 
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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.  


