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

SBP/268166269865948 

KONFERENCJE BRANŻOWE I NAUKOWE – zapowiedzi 

Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki 
Druga konferencja naukowa Konsorcjum BazTech, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 roku 

Biblioteka Politechniki Poznańskiej wraz z Biblioteką Politechniki Krakowskiej i Biblioteką Główną 
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy serdecznie zapraszają na drugą konferen-
cję naukową Konsorcjum BazTech „Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki”, która od-
będzie się w Poznaniu, 17-19 kwietnia 2013 roku. 

Celem konferencji jest przegląd zagadnień związanych z tworzeniem i udostępnianiem polskich 
bibliograficznych baz danych oraz wyznaczenie takich kierunków dalszego rozwoju, które pozwolą 
zwiększyć powszechny i otwarty dostęp do polskich publikacji naukowych.  

Konferencja ma również na celu upowszechnienie wiedzy o bazach bibliograficznych oraz zwią-
zanych z nimi zagadnień praw autorskich wśród wydawców polskich czasopism naukowych. 

Tematyka konferencji będzie skoncentrowana wokół zagadnień podjętych na pierwszej konfe-
rencji Konsorcjum BazTech „Bibliograficzne bazy danych: kierunki rozwoju i możliwości współpracy” 
[http://www.biblos.pk.edu.pl/konferencja_baztech/bbd09], która odbyła się w Bydgoszczy 27-29 maja 
2009 roku. Tym razem chcemy się zająć w szczególności problemami:  

● utrzymywania krajowych dziedzinowych baz danych rejestrujących artykuły z czasopism,  
● znaczenia baz bibliograficznych dla rozwoju i upowszechniania nauki,  
● znaczenia baz bibliograficznych dla oceny czasopism naukowych 
● miejsca baz danych w rozwijającym się modelu otwartego publikowania i otwartej komuni-
kacji naukowej, 
● integracji zasobów polskich baz danych z innymi serwisami wyszukiwawczymi, 
● badań bibliometrycznych, 
● promocji baz i ich widoczności w wyszukiwarkach.  
Konferencji będą towarzyszyć warsztaty dla bibliotekarzy i redaktorów/wydawców czasopism 

naukowych: 
● budowanie i wdrażanie strategii rozwoju czasopisma naukowego (numer DOI, indeksowanie 
w bazach danych, polityka otwartości), 
● wybrane zagadnienia prawa autorskiego w odniesieniu do czasopism, repozytoriów i baz da-
nych. 
Tematy referatów i komunikatów są ustalane indywidualnie z twórcami baz danych i specjali-

stami w tej dziedzinie. Wszystkie teksty i prezentacje zostaną opublikowane online w EBIB (seria Mate-
riały konferencyjne) [http://www.nowyebib.info/publikacje-ebib/materiay-konferencyjne-ebib] oraz 
zamieszczone w międzynarodowym repozytorium E-LIS [http://eprints.rclis.org/]. 
● Szczegóły programowe i organizacyjne znajdziesz na stronie internetowej Konferencji: 
http://www.biblos.pk.edu.pl/bbd13/strona_glowna, data dostępu 28.01.2013 
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SZKOLENIA 

„Prezi - nowe oblicze prezentacji” - kurs e-learningowy  

Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu rozpoczyna zapisy na kurs e-learningowy „Prezi 
- nowe oblicze prezentacji”, który rozpocznie się 4 lutego 2013 roku na platformie 
Bibliotecznego Centrum Zdalnej Edukacji. Zapisy prowadzone są bezpośrednio na 
platformie od 28 stycznia do 4 lutego. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie. Liczba miejsc ograniczona do 
30 osób. Przyzwyczailiśmy się już do prezentacji wykonanych w MS PowerPoint 
stanowiących dziś tło każdego niemal wystąpienia. Tworzą je nauczyciele, ucznio-
wie, wykładowcy, właściwie wszyscy, którzy „mają coś do powiedzenia” na forum. 

Tymczasem w „chmurze” istnieje narzędzie, które zupełnie zmienia oblicze prezentacji proponując nam 
wykonanie prezitacji, gdzie cykl slajdów zastępuje nieograniczony obszar – „wirtualne płótno” – wypeł-
niony różnymi obiektami. 

Aplikacją, która zmieniła dotychczasowe oblicze prezentacji jest Prezi. Szybko zyskuje nowych 
zwolenników zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli na różnych etapach kształcenia. Łatwa w ob-
słudze, mimo angielskiego interfejsu, wymaga tylko komputera i dostępu do Internetu. Prezitacje two-
rzymy i przechowujemy w sieci, ale istnieje też możliwość zapisania efektów naszej pracy na dysku 
i odtwarzania w trybie offline. 

Załóż konto na platformie Bibliotecznego Centrum Zdalnej Edukacji, zapisz się na kurs, poznaj 
Prezi i zmień oblicze swojej prezentacji! 

Aby zapisać się na kurs należy założyć konto na platformie e-learningowej - 
moodle.wmbp.edu.pl – a po zalogowaniu się na platformie wybrać z listy kursów „Prezi - nowe oblicze 
prezentacji” i po pojawieniu się komunikatu potwierdzić chęć zapisania się na ww. kurs. 

Szczegółowy opis kursu znajduje się na stronie http://wmbp.edu.pl/news/655/151/ 
Nadesłała: Anna Szeląg 

Źródło: Elektroniczna BIBlioteka: portal bibliotekarzy i pracowników informacji, data dostępu 
29.01.2013 



 3 3 3

NOWOŚCI WYDAWNICZE 

Przegląd Biblioteczny: monografia  

Przegląd Biblioteczny: monografia / Zbigniew Gruszka. 
Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012. 
Seria: Nauka - Dydaktyka - Praktyka 

Pierwsze polskie naukowe czasopismo bibliotekarskie kończy 85 lat. Z okazji 
jubileuszu „Przegląd Biblioteczny” doczekał się monografii pokazującej po-
czątki pisma, jego rozwój, przemiany i współczesny charakter. Zbigniew 
Gruszka w swoich badaniach sięga aż do czasów przedwojennych, opisując 
związek czasopisma z „Przeglądem” wydawanym w latach 1908-1909. Autor 
korzysta z bogatych i różnorodnych źródeł: materiałów archiwalnych, kore-
spondencji takich postaci jak Józef Grycz, Adam Łysakowski, Marian Łodyń-
ski, czy Edward Kuntze, źródeł biograficznych, jak choćby analiza losów 
przedwojennych autorów, a także do przeprowadzonych samodzielnie rozmów 

z redaktorami pisma. Kompleksowe opracowanie pokazuje „Przegląd Biblioteczny” jako siłę sprawczą 
w usamodzielnieniu się i rozwoju dyscypliny bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz pozwala 
poznać warunki rozwoju bibliotekarstwa w różnych okresach historii. 

Spis treści 

Rozdział 1: „Przegląd Biblioteczny” 1908-1909  
1.1. Wprowadzenie 
1.2. Powstanie „Przeglądu Bibliotecznego” 
1.3. Opis fizyczny pisma. Charakterystyka pisma 
1.4. Struktura i częstotliwość ukazywania się pisma 
1.5. Analiza zawartości 
 1.5.1. Tematyka bibliologiczna na kartach „Przeglądu Bibliotecznego” 
 1.5.2. Bibliotekoznawstwo i bibliotekarstwo 
 1.5.3. Drukarstwo i księgarstwo 
 1.5.4. Teoria i praktyka bibliografii 
 1.5.5. Artykuły historyczno-literackie  
 1.5.6. Nekrologi i wspomnienia pośmiertne  
 1.5.7. Listy do redakcji 
 1.5.8. Recenzje i sprawozdania  
1.6. Reklama i ogłoszenia  
1.7. Forma i szata graficzna  
1.8. Przyczyny zawieszenia pisma  
1.9. Podsumowanie 

Rozdział 2: Krakowski „Przegląd Biblioteczny” do wybuchu II wojny światowej 
2.1. Droga do powołania naukowego czasopisma bibliotekarskiego 
2.2. Związek pisma z „Przeglądem” wydawanym w latach 1908-1909 
2.3. Bilans finansowy redakcji. Koszty druku periodyku 
2.4. Cena pisma  
2.5. Cechy fizyczne pisma 
2.6. Szata graficzna  
2.7. Redakcja i krąg współpracowników pisma 
2.8. Problematyka bibliotekarska na łamach pisma 
 2.8.1. Organizacja struktur bibliotecznych 
 2.8.2. Zagadnienia prawne i normalizacyjne związane z bibliotekarstwem 
 2.8.3. Prace teoretyczne  
 2.8.4. Kształtowanie się polskiej myśli bibliologicznej  
 2.8.5. Piśmiennictwo zawodowe omawiane na kartach „Przeglądu Bibliotecznego”  
2.9. Bieżąca działalność bibliotek w Polsce opisywana w „Przeglądzie Bibliotecznym” 
 2.10. Losy redaktorów pisma w czasie II wojny światowej 
 2.11. Podsumowanie 

Rozdział 3: „Przegląd Biblioteczny” w okresie Polski Ludowej 
3.1. Wprowadzenie  
3.2. „Przegląd Biblioteczny” w latach 1946-1968  
 3.2.1. Organizacja i funkcjonowanie pisma  
 3.2.2. Opis fizyczny pisma  
 3.2.3. Szata graficzna 
 3.2.4. Analiza zawartości pisma 
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 3.2.5. Recenzje i przegląd czasopism 
 3.2.6. Życie zawodowe bibliotekarzy na łamach „Przeglądu” 
 3.2.7. „Przegląd Piśmiennictwa o Książce” i jego kontynuacja – „Bibliografia Analityczna Biblioteko-
znawstwa i Informacji Naukowej” 
3.3. Przegląd Biblioteczny w latach 1969-1989  
 3.3.1. Próba podźwignięcia pisma i zmiany organizacyjne periodyku  
 3.3.2. Opis fizyczny pisma  
 3.3.3. Szata graficzna  
 3.3.4. Analiza zawartości 
 3.3.5. Recenzje i przeglądy piśmiennictwa 
 3.3.6. Życie zawodowe bibliotekarzy na łamach „Przeglądu” 
3.4. Podsumowanie 

Rozdział 4: „Przegląd Biblioteczny” po okresie transformacji ustrojowej: najnowsze dzieje pisma 
4.1. Organizacja i funkcjonowanie pisma  
 4.1.1. Praca redakcji pod kierunkiem Barbary Sordylowej  
 4.1.2. Redakcja Marii Lenartowicz 
 4.1.3. „Przegląd Biblioteczny” wydawany pod redakcją Barbary Sosińskiej-Kalaty  
4.2. Opis fizyczny pisma  
4.3. Analiza zawartości  
4.4. Recenzje i przegląd czasopism 
4.5. Życie zawodowe bibliotekarzy na łamach „Przeglądu” 
4.6. Prognozy i kierunki rozwoju periodyku 
4.7. Podsumowanie  

Rozdział 5: Ocena zawartości oraz społecznego odbioru periodyku 
5.1. Cel i metoda badań 
5.2. Założenia metodologiczne ankiety 
5.3. Próba badawcza 
5.4. Narzędzie badawcze  
5.5. Wyniki badań 
5.6. Podsumowanie  
Zakończenie 
Bibliografia  
Autorzy „Przeglądu Bibliotecznego” w latach 1927-2010 
Indeks osobowy  
Ilustracje 
Zamówienia realizuje sklep internetowy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, dokument ponline: 
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=191&utm_source=newsletter&utm_medium=m
ailing, data dostępu 01.02.2013 

Z ŻYCIA SEKCJI 

Koniec kadencji  

Trwa już w najlepsze kampania sprawozdawczo-wyborcza w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich. 
Choroba wyłączyła mnie z pierwszych dwóch etapów. Nie wysłuchałem więc sprawozdania ustępujące-
go zarządu Koła Bibliotek Uczelni Niepaństwowych Wrocławia i nie uczestniczyłem w wyborze nowego. 
Wprawdzie za moją zgodą zostałem delegatem na zjazd oddziałowy, który odbył się w minionym tygo-
dniu, ale nie mogłem w nim wziąć udziału. Dzięki nieocenionemu Ryśkowi Turkiewiczowi 
[http://www.galeriafundamenty.pl/ryszard-turkiewicz/] i jego serwisowi „Robaki” przejrzałem zdjęcia 
z obrad i wiem, że na przewodniczącą wybrano osobę, którą pewnie spotkałem, ale nazwisko jej (razem 
z imieniem, bo Podgórską mam przecież w swoim zespole, ale Małgosię) nic mi nie mówi. Ale uważam, 
że dobrze, że po kilku kadencjach przyszedł wreszcie ktoś nowy, mam nadzieję, że z nową koncepcją 
funkcjonowania tego ogniwa organizacji. 

Teraz czeka mnie zjazd okręgowy, na którym powinienem być obecny z racji członkostwa ustę-
pującego zarządu. Bez mandatu, więc i bez zamiaru dalszej aktywności na tym szczeblu. Zresztą, nie 
byłem w mijającej kadencji specjalnie aktywny, zwłaszcza w ostatnim roku kadencji, zajmując się tylko 
przewodniczeniem komisji ds. nagród i odznaczeń. Zbierała się ona zwykle na początku każdego roku, 
w celu dopilnowania dokumentacji zgłaszanych przez ogniwa niższego szczebla wniosków oraz wyty-
powania na podstawie zgłoszeń kandydata na Dolnośląskiego Bibliotekarza Roku. Decyzje w tych spra-
wach podejmował cały zarząd. Spadek aktywności podyktowała konieczność leczenia się - rok temu 
w klinice laryngologicznej, a w tym dochodzenie do zdrowia po kuracji szpitalnej. Ale też miało na to 
wpływ pewne zniechęcenie. Zebrania zarządu trwały niemiłosiernie długo i w dziewięćdziesięciu pro-
centach poza przewidzianym porządkiem. Początkowo próbowałem wchodzić w rolę przewodniczącej 
i moderować bezładna dyskusję o wszystkim i niczym, a potem zacząłem po prostu po dwóch godzi-
nach wychodzić. 
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W czerwcu planowany jest zjazd krajowy delegatów. Będę na nim z tytułu przewodniczenia 
jednej z sekcji. Mając możliwość poznania pracy zagranicznych stowarzyszeń bibliotekarskich postulo-
wałem przez wiele lat wprowadzenie i u nas pewnych zmian. To i owo się udało, ale nie całkiem po mo-
jej myśli. Najszybciej poszło, jeszcze w pierwszej kadencji mojej prezesury, ustanowienie Nagrody Na-
ukowej SBP [http://www.sbp.pl/konkursy/nagroda_naukowa_sbp]. Miała to być taka bibliotekarska 
„Nagroda NIKE”. Za pierwszym razem tak było. Otrzymała ja p. Maria Lenartowicz. Potem już zaczęło 
się mnożenie i stopniowanie tych nagród, a więc jakby rozmycie ich znaczenia. Postulowaną przeze 
mnie nagrodę za najlepszą pracę magisterską ustanowiono wiele lat później, więc mogę tylko mieć sa-
tysfakcję, że ktoś postanowił do sprawy wrócić. To samo dotyczy organizacji kongresów naukowych 
towarzyszących Krajowym Zjazdom Delegatów oraz kongresu w połowie kadencji. Wreszcie po latach 
ktoś wrócił do wniosku, żeby zamiast jednodniowego, polegającego głównie na akademiach połączo-
nych z wręczaniem nagród i odznaczeń Stowarzyszenie organizuje Tygodnie Bibliotek i Bibliotekarzy. 
A ich celem jest popularyzacja bibliotekarzy, bibliotek i ich usług w społeczeństwie, akademia zaś jest 
tylko jedną z imprez. 

Do dziś nie udało się jednak sprofesjonalizowanie władz wykonawczych Stowarzyszenia i za-
pewnienie im w ten sposób większego poczucia niezależności w stosunku do władz państwa oraz władz 
bibliotek, które członków władz SBP zatrudniają. Obecna sytuacja sprawia, że już dwukrotnie kolejni 
prezesi Stowarzyszenia zostali zdymisjonowani ze stanowisk kierowniczych w Bibliotece Narodowej. 
Wprawdzie na inne kierownicze, ale za każdym razem była to degradacja. Ale przynajmniej zatrudnio-
no dyrektora wydawnictwa. A że był to krok słuszny i od dawna pożądany świadczy zwielokrotnienie 
aktywności wydawniczej. Dziś to SBP, a nie którakolwiek z bibliotek lub instytucji naukowych jest li-
derem w zakresie edycji literatury fachowej dla bibliotekarzy. No i chyba nie doczekam się zmiany sta-
tutowej polegającej na tym, że w miejsce zjazdów delegatów odbywać się będą walne zgromadzenia. 
O tym, jakie to ma znaczenie widać bardziej na postawie Polskiego Związku Piłki Nożnej, na którego 
zjazdy krajowe od lat wybierane były te same osoby, w wyniku czego zmiany na szczycie zachodziły 
tylko pod naciskiem mediów i opinii publicznej. Tyle, że PZPN-em interesują się media, politycy 
i w efekcie opinia publiczna. A Stowarzyszeniem Bibliotekarzy nie interesują się nawet sami biblioteka-
rze, poza tymi kilku tysiącami (z kilkudziesięciu, niektórzy twierdzą, że może i ponad stu tysiącami) 
ogółu środowiska. W efekcie o zmianach w składzie delegatów w większym stopniu decyduje biologia 
niż wybory. I biologia w głównym stopniu wpływa na wybory zarządów, a w szczególności Zarządu 
Głównego. To znaczy nowe osoby są do nich wybierane raczej w wyniku ustania aktywności w wyniku 
osiągnięcia starszego wieku i przejścia na emeryturę dotychczasowych członków tych gremiów, niż 
w wyniku chęci sprawienia odważniejszych i nowszych form czy kierunków aktywności. Choć trzeba 
przyznać, że ten zarząd, który w czerwcu poddany zostanie ocenie, wykazał się dużo większą skłonno-
ścią do nowych form aktywności. Być może jest to efekt wdrożenia planu strategicznego, być może za-
trudnieniu bardziej przedsiębiorczych młodych ludzi w biurze, choć mam wrażenie, że w dużym stop-
niu wpływ na to miało pojawienie się autentycznego lidera wśród młodych bibliotekarzy. I dobrze, że 
Piotr Marcinkowski [http://www.sbp.pl/artykul/?cid=708], bo o nim tu mowa, znalazł się w Zarządzie 
Głównym, bo dzięki temu inicjatywy młodych bibliotekarzy, czasem bardzo niekonwencjonalne, uczy-
niły Stowarzyszenie organizacja bardziej żywą, autentyczną i przez to atrakcyjną. 

Stefan Kubów 
Źródło: Blog Stefana Kubowa, data dostępu 28.01.2013 

INFORMACJE DLA FACHOWCÓW 

Kwietniowy numer „Biuletynu EBIB”  

Kwietniowy numer „Biuletynu EBIB” będzie poświęcony różnym akcjom bi-
bliotek: i tym wpisanym na stałe w ich działalność, i tym jednorazowym, 
spektakularnym służącym reklamie i podniesieniu prestiżu bibliotek. Poszu-
kujemy autora/autorów, którzy napiszą odważny artykuł ukazujący zarówno 
blaski, jak i cienie dość zintensyfikowanych w ostatnich czasach działań PR-
owych bibliotek. Każdy kij ma dwa końce:) 

● Ostateczny termin nadsyłania tekstów: 20 marca 2013 roku. 
● Kontakt: katarzyna.kozak@nowyebib.info; joanna.broniarczyk@nowyebib.info  
Źródło: Elektroniczna BIBlioteka: portal bibliotekarzy i pracowników informacji,  
data dostępu 03.02.2013 
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Konkurs w Programie Erasmus Mundus  

Do 15 kwietnia 2013 roku Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego 
przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Programu Erasmus Mundus, którego celem 
jest promowanie europejskiego szkolnictwa wyższego, przyczynianie się do rozszerzenia i poprawy per-
spektyw kariery studentów i ułatwiania zrozumienia międzykulturowego poprzez współpracę z krajami 
trzecimi. 
● Szczegółowe informacje na ngo.pl: 
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/839494.html?utm_source=prenumerata_najw&utm_medium=e
mail&utm_campaign=31.01.2013  

JGS 
Źródło: Elektroniczna BIBlioteka: portal bibliotekarzy i pracowników informacji,  
data dostępu 03.02.2013 

Jak liczyć punkty za publikacje współautorskie? 

Opublikowany przedwczoraj [25.01.2013] poradnik „Punkty za publikacje” 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/punkty-za-publikacje-sciaga-w-pdf/] spotkał się z bardzo dużym 
zainteresowaniem. Otrzymałem wiele pytań odnośnie do punktowania publikacji współautorskich. Sprawa 
jest naprawdę prosta, jednakże trzeba zrozumieć jedną podstawową rzecz: punkty „kolekcjonuje” jednostka, 
a nie naukowiec. Pisałem o tym np. we wpisie Elementarz: o co chodzi z tymi punktami za publikacje 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/elementarz-o-co-chodzi-z-tymi-punktami-za-publikacje-naukowe/]. 
Pamiętaj, do habilitacji nie zbiera się punktów – jeśli jednak dana jednostka podejmuje się przeprowadzenia 
habilitacji u siebie, może wyznaczyć „kryteria wejścia” – i wówczas może wymagać „iluś-tam” punktów. Ale te 
punkty są potrzebne do „habilitowania się w jednostce”, a nie do uzyskania habilitacji. Wówczas taka jed-
nostka powinna sama podać sposób liczenia. Bo to, co podaje ministerstwo, dotyczy jednostek naukowych, 
a nie naukowców. 

Kiedyś już pisałem, możesz być oceniany na swoim wydziale na podstawie tych samych wytycznych, 
na bazie których oceniany jest twój wydział. Ale wcale tak nie musi być: twój wydział może ustalić, że za 
opublikowanie monografii naukowej otrzymujesz 5 punktów. Równie dobrze może ustalić, że dostajesz za to 
„trzy truskawki” – a stypendium doktoranckie (jeśli jesteś doktorantem) uzyskujesz za przyniesienie po roku 
koszyczka truskawek (120 truskawek). 

To jak liczyć te punkty? Sprawa jest prosta. Po pierwsze trzeba się upewnić, w jakich jednostkach 
pracowali nasi współautorzy. Jeśli na innych uczelniach, to jest jasne, że w innych jednostkach. Może się 
zdarzyć, że np. autorem rozdziału (X) w monografii w języku polskim jest dwóch naukowców, jeden z wydzia-
łu W1 uczelni U, a drugi z wydziału W2 uczelni U – i takie też jednostki afiliowali. Zatem obie te jednostki 
włączając do wykazu publikacji ów rozdział (X), otrzymają maksymalną liczbę punktów: czyli 4. Innymi sło-
wy: jedna publikacja przysienie 4 punkty każdej z tych jednostek. 

Gdy obaj autorzy pracowali na wydziale W1, wówczas wydział nadal otrzymuje 4 punkty za tę publi-
kację. 

Tylko, że w tym momencie autorom się wydaje, że oni dostają po dwa punkty, bo skoro we dwójkę 
przynieśli 4 to,… Błędne koło. Parametryzacja, to parametryzacja. Koniec kropka. 

Czasopisma i materiały z konferencji. Chodzi o materiały z konferencji indeksowane w Web of Scien-
ce dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich oraz dla grupy nauk o życiu. Obliczanie punktów podane jest za 
Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie kryteriów 
i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/aktualnie-obowiazujace-definicje-oraz-punkty-za-publikacje-
ogloszono-rozporzadzenie-w-dzienniku-ustaw/]. 

Jednostka naukowa otrzymuje punkty przewidziane dla danej publikacji w zależności od liczby au-
torów: 

1. do 10 autorów – 100% punktów; 
2. powyżej 10 autorów: 
● 100% punktów – gdy co najmniej 20% autorów jest pracownikami jednostki, 
● 75% punktów – gdy co najmniej 10% autorów jest pracownikami jednostki, 
● 50% punktów – gdy mniej niż 10% autorów jest pracownikami jednostki. 
Punktowanie monografii. Liczba punktów uzyskanych przez jednostkę naukową łącznie za rozdziały 

zamieszczone w wieloautorskiej monografii naukowej nie może przewyższać liczby punktów przyznawanych 
za monografię naukową. W przypadku wieloautorskiej monografii naukowej, w rej nie określono autorów 
poszczególnych rozdziałów, stosuje się odpowiednio zasady określone w odnośniku nr 2 (czyli te dotyczące 
czasopism i materiałów z konferencji indeksowanych przez Web of Science – wskazane powyżej), dotyczące 
przyznawania punktów za publikacje wieloautorskie. 

Jeżeli ta sama osoba jest jednocześnie autorem rozdziału/rozdziałów w monografii naukowej wie-
loautorskiej lub współautorem monografii wieloautorskiej, w której nie określono autorów poszczególnych 
rozdziałów, i jednocześnie jej redaktorem naukowym, punkty przyznaje się również za redakcję naukową. 

Emanuel Kulczycki 
Źródło: Warsztat badacza, data dostępu 27.01.2013 
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A ile punktów dostanę za? | de-komentarz #4 

Dostaję bardzo dużo pytań w sprawie punktowania publikacji. Dlatego też stworzyłem ten poradnik 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/punkty-za-publikacje-sciaga-w-pdf/] i jego uzupełnienie 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/jak-liczyc-punkty-za-publikacje-wspolautorskie/]. Większość 
pytań wynika z niejasności przepisów, część z nieczytania rozporządzeń. Ale zdarzają się takie (coraz 
więcej!), które wynikają z chęci sparametryzowania wszystkiego. Tym osobom dedykuję ten wpis i pro-
szę o wnikliwszą lekturę rozporządzenia [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/aktualnie-
obowiazujace-definicje-oraz-punkty-za-publikacje-ogloszono-rozporzadzenie-w-dzienniku-ustaw/]. 
Jednocześnie pamiętam, że cała sytuacja wynika z tego, że niektórzy chcą policzyć (chyba) niepoliczal-
ne. 

 
 

W de-komentarzu wykorzystałem pracę kermit666: http://openclipart.org/detail/149137/man-
talking-by-kermit666  

Emanuel Kulczycki 

Źródło: Warsztat badacza, data dostępu 30.01.2013 

Problem z wykazami czasopism, czyli niedopowiedzenia w parametryzacji 2013 

Wczoraj otrzymałem od Pani dr Anety Drabek (współautorki 
często pojawiającej się na blogu bazy ARIANTA: 
http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/) bardzo cieka-
wego maila, który porusza niezwykle ważną sprawę. Chodzi 
mianowicie o to, że ministerstwo wyznaczyło listy czasopism, 
na podstawie których będą punktowane publikacje z lat 
2009–2012, ale nie uwzględniło wszystkich własnych aktuali-
zacji. Przez co okazuje się, że autorzy publikacji w niektórych 
czasopismach nie otrzymają punktów (np. za 2009) chociaż 
„niby” już je otrzymali. […] 

Emanuel Kulczycki 
● Cały wpis znajdziesz tutaj: Warsztat badacza, dokument online: 
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/problem-z-wykazami-czasopism-czyli-niedopowiedzenia-w-
parametryzacji-2013/, data dostępu 30.01.2013 
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Szef KRZaSP: dobre uczelnie niepubliczne przetrwają niż demograficzny 

Niepubliczne uczelnie nie muszą bankrutować. Chociaż niż demograficzny jest wyzwaniem, to, dbając 
o jakość i poszerzając ofertę, poradzą sobie na rynku – uważa rektor prof. Waldemar Tłokiński.  

„I publiczne i niepubliczne uczelnie dramatycznie walczą o studentów. Restrykcyjne niegdyś 
wymogi rekrutacyjne, czyli egzaminy wstępne, dziś nie istnieją. Na wszystkich uczelniach progi wyni-
ków maturalnych, na podstawie przyjumuje się kandydatów, są obniżane. Dla publicznych uczelni 
liczba studentów decyduje o wysokości dotacji, a dla niepublicznych o wpływach z czesnego. W obu 
przypadkach od tego zależy dalsza działalność” - wyjaśnia PAP prof. Tłokiński, przewodniczący Konfe-
rencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP) i rektor Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku. 

O ile jednak uczelniom publicznym w zasadzie trudno jest upaść, to niepubliczne mogą i, we-
dług szefa KRZaSP, niektóre czeka likwidacja. Prof. Tłokiński podkreśla jednak, że w sytuacji kryzyso-
wej rynek wyeliminuje te gorsze. 

„Niż demograficzny będzie sitem dla tych założycieli i kierownictw uczelni, którzy działalność 
swoich uczelni traktują wyłącznie komercyjnie. Widząc, że przychody nie są tak duże jak kiedyś i po-
trzeba większych starań, aby je pozyskać, już teraz likwidują szkoły” - podkreśla. 

Innych odsieją mechanizmy kontroli jakości. „Nadzór Polskiej Komisji Akredytacyjnej jest 
obecnie na tyle drobiazgowy i rzetelny, a wymagania na tyle wysokie, że uczelnie bez odpowiedniego 
potencjału intelektualnego i zarządczego nie będą w stanie im sprostać” - zapewnia prof. Tłokiński. 

Jego zdaniem kryzys przetrwają ci, którym naprawdę zależy na rzetelnym kształceniu studen-
tów, chociaż wymagać to będzie przedsiębiorczości i talentu do zarządzania. Szkoły muszą konkurować 
jakością usług, atrakcyjnością programów oraz powiązaniem ich z rynkiem pracy. 

„Rozdźwięk między tym, czego uczą się studenci a tym, czego potrzebują pracodawcy wciąż na 
wielu uczelniach jest za duży” - tłumaczy rektor. Dlatego warto współpracować z przedsiębiorcami, 
którzy mogą podpowiedzieć zmiany w programach a nawet pomóc uczyć studentów. 

„Nowelizacja prawa, która umożliwiła wprowadzenie praktycznego profilu studiów pomogła 
uczelniom” - ocenia szef KRZaSP. Zastrzega jednak, że szkolenie pracowników musi być elastyczne. 
„Rynek się zmienia. Nie ma gwarancji, że za kilka lat będą poszukiwani tacy sami specjaliści, jak dziś. 
Dlatego trzeba się starać raczej uczyć studentów umiejętności, które mogą się przydać w późniejszym 
miejscu pracy” - wyjaśnia. 

Oczywiście, jak przypomina prof. Tłokiński, ukończenie studiów nie gwarantuje znalezienia 
dobrej pracy. Nie oznacza to jednak, że studiować nie warto. „Nawet w nocy obudzony zawsze powiem, 
że jeśli jest możliwość studiowania, jeśli się ma maturę, to na studia powinno się iść za wszelką cenę. 
To inwestycja w swój rozwój. Człowiek z wyższym wykształceniem ma zupełnie inny ogląd świata i wię-
cej może z życia przyjąć, niezależnie od sytuacji ekonomicznej czy zawodowej” - mówi. 

Jego zdaniem, nawet jeśli po studiach młody człowiek będzie pracował na stanowisku poniżej 
swoich ambicji lub kwalifikacji, to dzięki studiom będzie mu łatwiej awansować lub po zdobyciu 
wstępnych doświadczeń zawodowych podwyższyć kwalifikacje, np. kończąc studia podyplomowe. 

Kształcenie podyplomowe może być zresztą szansą również dla uczelni, które w ten sposób 
zdobyć mogą studentów nie tylko wśród młodzieży, ale również (w myśl idei uczenia się przez całe ży-
cie) wśród ludzi dojrzałych, aktywnych na rynku pracy. 

Jeśli studenci będą zadowoleni, to reputacja szkoły będzie magnesem dla kolejnych. 
Profesor proponuje też uczelniom angażować się w inną działalność, np. badania naukowe 

oraz programy edukacyjne organizowane dzięki funduszom unijnym. 
„Granty badawcze i pieniądze uzyskane z programów na wyrównywanie szans oraz rozwój ka-

pitału ludzkiego to dodatkowe fundusze. Wzbogacenie oferty i zróżnicowanie działalności to sposoby, 
które pomogą przetrwać najtrudniejszy okres. Kryzys nie będzie trwał sto lat” - podkreśla prof. Tłokiń-
ski. 

Rektor jest przeciwny propagowaniu stwierdzenia, że współczesne polskie uczelnie produkują 
bezrobotnych. „O pracę zawsze było trudno, moda na popularne kierunki studiów też szybko się zmie-
niała. Stopa bezrobocia wśród absolwentów wyższych uczelni na świecie jest również wysoka. Nigdzie 
ukończenie wyższej uczelni nie zapewnia wszystkim absolwentom automatycznie miejsca pracy, in-
tratnego i zgodnego z kierunkiem studiów. Młodemu absolwentowi znacząco brakuje doświadczenia 
(życiowego i zawodowego) i z tych względów nie jest on atrakcyjny dla pracodawcy. Dalsza droga życio-
wa wymaga znaczącego wkładu własnego młodego człowieka, zaś studia w sposób istotny poszerzą jego 
rozwojową perspektywę”. 

Urszula Rybicka 
Źródło: PAP - Nauka w Polsce, data dostępu 28.01.2013 
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PTWK – podsumowanie kadencji: Przygotowania do XVII Zjazdu  

XVII Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek 
PTWK, jaki odbędzie się w sobotę 9 lutego 2013 roku w Klubie Księga-
rza przy Rynku Starego Miasta 22/24 w Warszawie, rozpocznie się 
o godz. 10.45 w pierwszym terminie, a o godz. 11. w terminie drugim.  

W materiałach przygotowanych przez Komisję Zjazdową PTWK 
czytamy, że w 2011 roku Towarzystwo obchodziło „dziewięćdziesiątą 
rocznicę swej działalności, należy więc do polskich stowarzyszeń twór-
czo-zawodowych o najdłuższej tradycji. Wszelkie działania Towarzystwa 
skierowane były na dobro polskiej książki i polskiej kultury”, a także, 
że PTWK „uhonorowane zostało Złotym Medalem Zasłużony Kulturze 

Gloria Artis i wyróżnieniem Zasłużony dla Warszawy”.  
Czytamy dalej, że „liczba członków od ostatniej kadencji zmniejszyła się. Na koniec roku 2008 

było ich 115 – obecnie jest 82 członków zwyczajnych”. W obecnej kadencji przyjęto jednak 11 nowych 
członków. Członków wspierających czyli instytucji i firm jest 39. Jedyny pozawarszawski Ośrodek 
PTWK działa w Poznaniu, istnieje też jedno koło PTWK – przy Oficynie Wydawniczej Politechniki War-
szawskiej. Działa siedem komisji: rewizyjna, kwalifikacyjna, szkoleniowa, grafiki książkowej, historycz-
na, klubowa i literacka. PTWK organizuje i wspiera konkursy: Najpiękniejsze Książki Roku (52 edycje!), 
im. Leona Marszałka, Edycja Chopin 2010 oraz Nagroda Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego Ikar, 
a także zajmuje się organizacją Poznańskich Spotkań Targowych – Książka dla Dzieci i Młodzieży, Sa-
lonu Ilustratorów i Poznańskich Spotkań Ratuszowych.  

Jednym z najważniejszych osiągnięć jest Studium PTWK, prowadzone przez Biuro Towarzy-
stwa, które realizuje kursy redakcji merytorycznej, technicznej, dla redaktora prowadzącego, korekty 
wydawniczej, marketingu wydawniczego, z kultury języka polskiego, prawa autorskiego, e-booków, 
ETP, etykiety językowej i skutecznej komunikacji w biznesie.  

Zarząd Główny PTWK od wyborów w 2009 roku działa w składzie: Tadeusz Górny (wiceprezes), 
Maria Kuisz (sekretarz generalny), Wojciech Ojżewski, Rafał Skąpski (prezes), Antoni Szperlich, Aniela 
Topulos (skarbnik) i Olcha Wierzbowska-Sikorska (wiceprezes). W skład Głównej Komisji Rewizyjnej 
wchodzą: Anna Fijewska-Makowska (przewodnicząca), Wojciech Łysek (zastępca przewodniczącej) oraz 
Jan Stryjski, a członkami Sądu Koleżeńskiego są: Teresa Woźniak (przewodnicząca), Danuta Trzpil 
(zastępca przewodniczącej) oraz Katarzyna Heidrich-Żurkowska i Andrzej Kurz. Rzecznikiem prasowym 
PTWK jest Andrzej Palacz, a dyrektorem Biura Maria Kuisz.  

Wśród najważniejszych działań PTWK w obecnej kadencji wymieniono: próbę doprowadzenia 
wraz z Polską Izbą Książki do porozumienia między organizatorami Międzynarodowych Targów Książki 
(Ars Polona) i Warszawskich Targów Książki (Murator Expo) oraz zainicjowanie i udział w serii spotkań 
z min. Michałem Bonim w roku 2010 w sprawie planowanego podwyższenia stawki podatku VAT na 
książki i czasopisma specjalistyczne.  

Wprowadzenie do tez programowych PTWK na XVII Walny Zjazd Delegatów brzmi: „Polskie To-
warzystwo Wydawców Książek – winno realizować, tak jak dotychczas, swoją statutową działalność 
służąc dobrze pojętym interesom polskiej kultury, twórców (zarówno psiarzy, jak i ilustratorów i grafi-
ków), edytorów książek oraz samej książce i jej promocji – zarówno w kraju, jak i zagranicą, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem współpracy z Polonią”. W tezach zawarto postulaty kontynuowania działalno-
ści szkoleniowej, ochrony własności intelektualnej i praw autorskich, ochrony języka polskiego, pro-
mocji polskiej książki, w tym promocji twórczości dla dzieci i młodzieży, promocji czytelnictwa oraz 
współpracy z bibliotekarzami, stowarzyszeniami bibliotekarzy, księgarzami, oświatą i mediami. Stwier-
dza się też, że „dla zapewnienia naszemu Towarzystwu właściwego rozwoju i działalności potrzebne jest 
pozyskiwanie nowych członków indywidualnych i instytucjonalnych, istnieje potrzeba opracowania 
programu działania w tym zakresie”. (fran)  
Źródło: Rynek Książki, data dostępu 28.01.2013 

Co z optymalizacją czasu pracy w bibliotece? 

Pierwsze gry i programy na Atari 64 XE uruchamiały się z taśmy czasem godzinę, a na końcu otrzy-
mywaliśmy grę złożoną z ośmiu pikseli. Na przełomie lat80tych/90tych był to dla nas szczyt dostępnej 
techniki. Pierwsze połączenia z internetem wykonywałem dzięki modemowi łącząc się poprzez zahacza-
jący o praktyki magiczne numer TP SA. 0 20 21 22. Wtedy samo łączenie trwało od kilkunastu do kil-
kudziesięciu sekund, uruchomienie strony tyle, że spokojnie można było pójść zrobić sobie kanapkę, 
nim strona się w pełni załadowała. Miało to w sobie coś z mistycyzmu i szkoły cierpliwości. Ale wtedy 
nie można było szybciej.  

Teraz jest inaczej. Wszystko nagle przyspieszyło i denerwują mnie wszelkie straty czasu wyni-
kające np. z tego, że terminale z których korzystać muszę w mojej bibliotece mają już ponad 5 lat i są 
powolne, zamulone starymi programami i windowsem nie przeczyszczonym, ani nieprzeinstalowanym 
od momentu wyciągnięcia komputera z pudełka. 
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[fot. na lic. CC: Alan Light @ Flickr] 

Jak zapewne zdążyliście się już domyśleć 
znowu będzie dziś trochę narzekania: 

Denerwuje mnie kiedy nagle mój służbowy 
komputer potrzebuje dodatkowych 2 minut na 
przemyślenie sobie „the ultimate meaning of life” 
akurat kiedy chciałem przełączyć karty w przeglą-
darce… 

Denerwuje mnie kiedy logowanie do termina-
la trwa 10 minut, bo na dysku brakuje miejsca na 
lokalne ściągnięcie mojego profilu użytkownika, bo 
jestem 30 osobą, która w ciągu 5 lat korzysta z tego 
kompa 
denerwuje mnie ze muszę pracować na przeglądarce 

z 2007 roku, a aktualizacja flasha wymaga złożenia uroczystej apelacji u informatyków. 
denerwuje mnie kiedy coś co robię na swoim prywatnym komputerze w 3 minuty, zajmuje mi 30 minut 
na służbowym. 

Zainwestowanie w dobry sprzęt dla ludzi, którzy 8 godzin w pracy spędzają przy komputerze 
jest inwestycją, którą każdy prywatny przedsiębiorca dla swojego dobra wykona, bo policzy sobie o ile 
wzrośnie wydajność pracy. Biblioteki jeszcze w taki sposób nie myślą. Dla przykładu, w jednej z biblio-
tek kupiono 20 iMaców, ale zgodnie z grantem nie mogą ich używać pracownicy biblioteki, a tylko 
użytkownicy czytelni, którzy napiszą sobie pisemko w wordzie, sprawdzą pocztę, pograją w gry online… 
na kompie za 5 tysięcy, choć mogli by to samo zrobić na czymś trzy razy tańszym… 

Mam w tej kwestii także osobiste porównanie, bo używam aplikacji redaktora i administratora 
dlibry zarówno na służbowym terminalu jak i prywatnym macbooku pro. Wykonanie tych samych 
czynności na prywatnym sprzęcie (otwarcie pdfa, przejrzenie zawartości, zamknięcie, przeklikanie się 
przez dLibrę, wybranie pliku do uploadu, puszczenie pliku i to samo od początku…) zajmuje mi przy-
najmniej połowę krócej, co w sytuacji kiedy do wrzucenia w wakacje miałem około 1000 plików, dało 
rzeczywiste oszczędności w czasie. 

Tak samo było kiedy przez jakiś czas dwa-trzy lata temu zajmowałem się ściąganiem opisów do 
książek z NUKATu. Seria absurdalnych czynności, które należało wykonać (ściąganie opisów, podłą-
czanie haseł do odpowiednich baz, pilnowanie czy aby żadnego z 14 haseł nie zapomnieliśmy i czy nie 
dublujemy już istniejącego… wszystko za pomocą anty-intuicyjnych trójpalczastych skrótów klawiszo-

wych… . Wiedziałem, że musi być prostszy sposób, że połowę tych czynności da się zautomatyzo-
wać. I w rozmowach z koleżankami słyszałem, że podobno jest taka opcja w systemie. Ale jakoś nikt jej 
nie włącza, nie instaluje. Ściągniecie jednego opisu zajmowało około 5-10 minut. Tych trudniejszych, 

które wymagały dodatkowego wspomagania się zapisywaniem na-
zwisk i haseł na kartce (!) nawet do 15 minut. Nagle po kilku latach, 
kiedy już wymigałem się jakoś z tego karkołomnego zajęcia, okazuje 
się że tak, zainstalowano automatyczne ściąganie i podpinanie haseł 
do bazy, że to żaden problem! Taka opcja przecież była w systemie. 
I teraz ściągnięcie opisu książki z NUKATu, do którego potem system 
masowo ściąga gotowe hasła trwa nie dziesięć, a jedną-dwie minuty. 
Dla osób które dziennie „przewalają” cały wózek książek to oszczęd-
ność kilku roboczo-godzin tygodniowo. 

[fot. na lic. CC: Tax Credits @ Flickr] 

Najbardziej nie lubię kiedy wiem, że coś można zrobić szybciej i ła-
twiej, że technologia na to pozwala, a tu muszę zrobić wszystko 
z odwiecznymi prawidłami profesji. Bo albo ktoś nie chce wydać kil-

kuset dodatkowych złotych na sprzęt, albo nie umie podjąć kompetentnych decyzji. Bo pomimo że 
wszystkie komputery podłączone są do jednej sieci to my musimy przenosić 30gb skanów na 2gb służ-
bowym pendrajwie pomiędzy kompami z usb 1.0 (albo przynieść swój prywatny dysk przenośny…) Bi-
blioteka to oczywiście nie fabryka samochodów, ale niektóre rozwiązania, szczególnie te związane 
z optymalizacją procesu pracy i logistyką, spokojnie można by spróbować zastosować także z naszej 
profesji. Problemem może być jedynie to, że jeśli już zdecydujemy się w tych kwestiach na pójście dro-
gą korpo-biblioteki, to będziemy musieli przyjąć tą kulturę pracy z całym jej przykrym bagażem… 

To jak? 
Źródło: Bibliogeek: technologia, gadżety i szalone wynalazki w bibliotekach!, data dostępu 29.01.2013 
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Prezentacja bibliografii regionalnej na stronach www bibliotek: indeksy wy-
szukiwawcze 

Persia y Macedonia (Museo Arqueológico de Nápoles, fot. 
W. Klenczon) 

Zespół do spraw Bibliografii Regionalnej ZG Stowarzysze-
nia Bibliotekarzy Polskich opracował i udostępnił „Zało-
żenia i wymagania do prezentacji bibliografii regionalnej 
na stronach www bibliotek”: 
http://www.sbp.pl/repository/SBP/sekcje_komisje/Zesp
ol_bibliografii/list_dyrbibwoj_bibliogr.pdf  
Konieczność ujednolicenia nazw indeksów wyszukiwaw-
czych była dyskutowana w tym gronie od kilku lat, mamy 
nadzieję, że opracowany dokument będzie podstawą 
do uporządkowania prezentacji baz bibliograficznych. 

Zespół zaproponował dla indeksu przedmiotowe-
go etykietę „Temat”. Dotychczas używano bardzo wielu nazw lub ich skrótów, najczęściej: „hasło przed-
miotowe”, „hasło przedm.” (to z uwagi na ograniczenia liczby wyśwetlanych znaków), „przedmiot”. Pro-
pozycja jest dobra. Co prawda w terminologii języków haseł przedmiotowych „temat” oznacza co innego 
– samodzielną jednostkę leksyki, która jest zasadniczą i nieodzowną częścią hasła przedmiotowego…. 
A to, co prezentuje indeks, jest hasłem przedmiotowym. Ale nie oczekujmy, że użytkownik nie-
biliotekarz będzie takie niuanse rozpoznawał. „Temat” wydaje się nazwą właściwszą, jasniejszą. Inna 
możliwość to „Przedmiot”, ale ten termin jest chyba mniej czytelny dla nieprofesjonalnego odbiorcy. 

Co Państwo sądzicie o zastąpieniu również w naszych katalogach OPAC nazwy indeksu „Hasło 
przedmiotowe” terminem bardziej popularnym? 

Wanda Klenczon  
Źródło: Fabryka języka: blog Pracowni Języka Haseł Przedmiotowych BN, data dostępu 01.02.2013 

________________________________________________________________ 

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

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

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

Wojciech Rozwadowski 

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

SBP/268166269865948?sk=wall 

 

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

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

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.  


