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Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych  
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
R. 8, z. 18 (222): poniedziałek, 13 maja 2013 roku 

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

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

SBP/268166269865948 

KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE – zapowiedzi 

Stan czytelnictwa w Polsce: debata na Stadionie Narodowym  
Warszawa, 17 maja 2013 roku 

Polska Izba Książki i Biblioteka Narodowa zapraszają na debatę „Stan czytelnictwa w Polsce. Wspólna 
sprawa”, która odbędzie się podczas IV Warszawskich Targów Książki (17 maja, godz. 16, Stadion Na-
rodowy w Warszawie, Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, sala Paryż A).  
○ Rodzice, szkoła czy państwo?  
○ Zdrowy rynek książki, media czy polityka kulturalna?  
○ Nowe badania?  
Moderator: Justyna Sobolewska („Polityka”)  
Program 
● 16:00 – 16:10 – powitanie gości, przedstawienie prelegentów oraz przedmiotu debaty – Włodzimierz 

Albin (prezes PIK)  
● 16:10 – 16:30 – „Rozwój czytelnictwa w Polsce w latach 2005–2012. Analiza przyczyn i wnioski” – 

dr Roman Chymkowski (kierownik Pracowni Badań Czytelnictwa).  
● 16:30 – 17:30 Panel dyskusyjny:  
- Grzegorz Gauden (dyrektor Instytutu Książki),  
- dr Paweł Kuczyński (Collegium Civitas, Zespół ds. konsultacji społecznych Polskiego Towarzystwa 

Socjologicznego),  
- dr Tomasz Makowski (dyrektor Biblioteki Narodowej),  
- dr Józef Skrzypiec (socjolog, kulturoznawca, prezes wydawnictwa „Bellona”)  
- Tomasz Szponder (psycholog, prezes Domu Wydawniczego „Rebis”).  
● 17:30 – 18:00 – otwarta dyskusja z publicznością.  
● 18:00 – zakończenie. 
Źródło: Rynek Książki, data dostępu 09.05.2013 

 

Seminarium OCLC i Biblioteki Narodowej 

24 maja (piątek) zapraszamy do Pałacu Rzeczypospolitej na seminarium zorganizowane przez OCLC 
(Online Computer Library Center) i Bibliotekę Narodową, którego celem będzie prezentacja najnow-
szych trendów światowego bibliotekarstwa. W trakcie spotkania odbędą się wykłady poświęcone per-
spektywom rozwoju, tworzenia i przechowywania metadanych oraz związanej z tym działalności OCLC. 
Udział w seminarium jest bezpłatny. 

Wykłady będą prowadzone w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski. Liczba miejsc 
jest ograniczona, dlatego prosimy o możliwie wczesną rejestrację, decyduje kolejność zgłoszeń. 

● Zobacz więcej: 
○ szczegółowe informacje: http://www.bn.org.pl/oclc-2013  
○ formularz rejestracyjny: http://www.bn.org.pl/oclc-2013/rejestracja  
Źródło: Biblioteka Narodowa, data dostępu 12.05.2013 
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Biblioteki w świecie komunikacji sieciowej 
konferencja, Warszawa, 6-7 czerwca 2013 roku  

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje w dniach 6-7 czerwca 2013 roku 
w Warszawie konferencję „Biblioteki w świecie komunikacji sieciowej”. Podczas 
dwudniowego spotkania, które odbędzie się w hotelu Golden Tulip omawiane bę-
dzie m.in. miejsce biblioteki w cyfrowym świecie, doświadczenia bibliotek działają-
cych w konsorcjach, problemy prawne funkcjonowania bibliotek w rzeczywistości 
sieciowej. Planowane są następujące sesje tematyczne:  

I. Biblioteki w społeczeństwie wiedzy, niech żyją sprawności informacyjne.  
II. Światowy obieg metadanych.  
III. Małe biblioteki kontra giganci sieciowi i znikąd ratunku? Jak przetrwać poza konsorcjum.  
IV. Problemy prawne czy nowe prawo dla obiegu informacji i idei?  
V. Integracja zasobów informacyjnych.  

Autorami prezentacji będą zarówno wykładowcy akademiccy, jak i doświadczeni bibliotekarze 
praktycy m.in. prof. Jadwiga Woźniak-Kasperek, prof. dr hab. Wiesław Babik, dr Zdzisław Dobrowol-
ski, dr Marek Nahotko, dr Henryk Hollender, Barbara Szczepańska.  

Koszt udziału w konferencji to: ● 350 zł + VAT, ● cena dla członków SBP to 330 zł + VAT. 
Cena zawiera: udział, komplet materiałów konferencyjnych, serwisy kawowe, lunch, udział 

w uroczystej kolacji w ogrodach BUW.  
Osoby zainteresowane rezerwacją noclegów w hotelu Companile (6/7.06) - połaczonym z hote-

lem Golden Tulip, w którym odbywają się obrady - prosimy o umieszczenie informacji w formularzu 
zgłoszenia w polu UWAGI. Koszt noclegu w pokoju jednoosobowym ze śniadaniem - 295 zł brutto, 
w dwuosobowym 330 zł brutto. Opłatę za noclegi uczestnicy pokrywają samodzielnie. 

Firmy zainteresowane prezentacją swoich produktów i usług podczas konferencji prosimy 
o kontakt z Anna Grzecznowską, dyrektorem biura Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich, tel. 22 825 83 74, mail: a.grzecznowska@sbp.pl 
Osoby do kontaktu: 
● w sprawach technicznych (rejestracja) Małgorzata Szmigielska - tel. 22 6082825, mail: 

m.szmigielska@sbp.pl  
● w sprawach organizacyjnych (noclegi itp.) Małgorzata Woźniak - tel. 22 6082827, mail: biuro@sbp.pl  
● program konferencji: 

http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/program?konferencja_id=8013  
● formularz zgłoszenia: 

http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/formularz_zgloszeniowy?konferencja_id=8013  
Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 07.05.2013 

8. Forum Młodych Bibliotekarzy, 
Olsztyn, 12-13 września 2013 roku – program 

8. Forum Młodych Bibliotekarzy odbędzie się 12 i 13 września 
2013 roku pod hasłem „Biblioteka – Twój czas, Twoje miejsce”. 

Prace nad ułożeniem programu 8. Forum Młodych Biblio-
tekarzy w Olsztynie dobiegły końca. Proponujemy Wam prezenta-
cje i warsztaty skoncentrowane wokół czterech zagadnień: rozwoju 
osobistego i realizacji zawodowej młodego bibliotekarza, tworzenia 
atrakcyjnej oferty dostosowanej do współczesnych potrzeb oraz 
trendów i innowacji bibliotekarskich na miarę XXI w. 

Mentoring i coaching, blogi, gadżety technologiczne, e-
booki, drukarki 3D, projekty dla seniorów i młodzieży, kreatywność i asertywność, praca zespołowa, 
wirtualna przestrzeń biblioteki, media społecznościowe, self-publishing, biblioteka 3.0 i wiele innych 
zagadnień znajdziecie w programie 8. Forum Młodych Bibliotekarzy w Olsztynie. 

Wykorzystajmy swój i czas i ruszmy z miejsca! Czekamy na Wasze zgłoszenia. 

● Program 8. Forum Młodych Bibliotekarzy: 
http://www.sbp.pl/repository/FMB/VIIIFMB/2013_04_05_program_FMB.pdf  

W odpowiednich zakładkach prezentujemy abstrakty proponowanych prelekcji i warsztatów 
oraz notki o prowadzących, by ułatwić Wam wybór dokładnie tego, czego potrzebujecie. Wszystkie wy-
stąpienia podzieliliśmy na cztery bloki: CZAS NA CIEBIE, RUSZ Z MIEJSCA, CZAS POTRZEB i MIEJ-
SCE INNOWACJI. 
Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 06.05.2013 
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Biblioteka Akademicka: Infrastruktura - Uczelnia - Otoczenie  
konferencja, Gliwice, 24-25 października 2013 roku  

Biblioteka Politechniki Śląskiej serdecznie zaprasza do udziału w konferencji 
„Biblioteka Akademicka: Infrastruktura - Uczelnia - Otoczenie”, która odbę-
dzie się 24-25.10.2013 roku. 

Celem konferencji jest wymiana poglądów na temat sposobu funkcjo-
nowania bibliotek akademickich wobec obserwowanych, gwałtownych zmian 
technologicznych - rozwoju Internetu, nowych technologii, nowych technik 
komunikacji naukowej oraz ewolucji działalności bibliotek w kierunku gospo-
darki opartej na wiedzy w trzech aspektach: infrastruktury technicznej, śro-
dowiska uczelni, otoczenia prawno-organizacyjnego i ekonomicznego. Udział 
w konferencji jest bezpłatny!  
● Szczegółowe informacje znajdują się na stronie konferencji: 
http://www.bg.polsl.pl/konf/konferencja/index.html  

Nadesłała: Urszula Jadczak 
 

Źródło: Elektroniczna Biblioteka: portal bibliotekarzy i pracowników informacji, data dostępu 
12.05.2013 

 

Kalendarium konferencji i wydarzeń, dokument online: 
http://www.lustrobiblioteki.pl/p/kalendarium.html  

 

 

KONFERENCJE BRANŻOWE I NAUKOWE – relacje 

Druga konferencja Konsorcjum BazTech - relacja 

W dniach 17–19 kwietnia 2013 roku w Poznaniu odbyła się druga konferencja Konsorcjum BazTech 
„Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki”. Organizatorami konferencji były Bibliote-
ki Politechnik: Poznańskiej i Krakowskiej oraz Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-
Przyrodniczego w Bydgoszczy. Obszar tematyczny konferencji koncentrował się wokół zagadnień doty-
czących tworzenia i udostępniania polskich baz danych i nawiązywał do treści prezentowanych w trak-
cie pierwszej konferencji zorganizowanej w 2009 roku w Bydgoszczy z okazji 10-lecia bazy danych Baz-
Tech. 

Uczestnicy konferencji mieli możliwość wzięcia udziału w pięciu sesjach. Pierwszego dnia 
w trakcie sesji porannej zaprezentowane zostały Krajowe bibliograficzne bazy danych, te same, które 
były omawiane w trakcie I konferencji „Bibliograficzne bazy danych: kierunki rozwoju i możliwości 
współpracy”. Referenci zwrócili uwagę na świadczące o rozwoju baz zmiany, które nastąpiły w ciągu 
minionych czterech lat (przede wszystkim w zakresie zastosowania w nich nowych funkcjonalno-
ści). Uczestnikom przypomniano też, jakimi zasobami bazy dysponują oraz przedstawiono statystyki 
ich wykorzystania. Prezentowane w trakcie sesji bazy to: AGRO, BazEkon, BazHum, BazTech, DML-
PL Polska Matematyczna Biblioteka Cyfrowa, PEDAGOG, CYTBIN, Polska Bibliografia Lekarska, Pol-
ska Bibliografia Literacka, Polska Bibliografia Bibliologiczna, BzCz oraz Arianta. 

Sesja popołudniowa nosiła tytuł Znaczenie bibliograficznych baz danych w rozwoju [otwartej] 
nauki. W trakcie jej trwania podkreślano, że otwarty dostęp do badań finansowanych ze środ-
ków publicznych jest jednym z priorytetów resortu nauki na najbliższe lata. Zastanawiano się, czy 
można patrzeć na wkład bibliograficznych baz danych w rozwój otwartej nauki z perspektywy korzysta-
jących z nich grup odbiorców? Wymienione grupy to bibliotekarze, naukowcy i urzędnicy. Postawio-
no pytanie: która z tych grup ma największy wpływ na rozwój nauki? Próba oceny zasobów bibliogra-
ficznych baz danych była próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy można zapobiec wykluczeniu ze 
społecznej świadomości „niepełnotekstowych i niecyfrowych zasobów dokumentarnych”? Czy można to 
osiągnąć „poprzez zaplanowanie na poziomie krajowym aparatu bibliograficznego dla nauki, integrują-
cego wielość źródeł i uruchamiającego mechanizmy ich równomiernego, nieograniczonego wykorzysta-
nia?”. 

Przedpołudniowa sesja w dniu drugim zatytułowana była „Bibliograficzne bazy danych a oce-
na czasopism naukowych – panel dyskusyjny”. Zagadnieniem, które dominowało w trakcie tej sesji 
była bibliometryczna ocena baz danych i czasopism naukowych. Dużo miejsca poświęcono też otwar-
temu dostępowi do polskich publikacji naukowych. 
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Wiele emocji wzbudził panel dyskusyjny, dotyczący oceny czasopism naukowych. Uczestnicy 
panelu to przede wszystkim przedstawiciele MNiSW – radca ministra Krzysztof Szubski, członkowie 
zespołu do oceny czasopism naukowych, profesorowie Bartosz Powałka i Marek Lewandowski, 
oraz przedstawiciel ICM UW – Aleksander Nowiński. Uczestnicy konferencji pytali między innymi: 
kto tworzył listę baz referencyjnych (do tej pory było ich 17, będzie 60 – na liście nie ma Pol-
skiej Bibliografii Lekarskiej), czym będzie skutkowało dla czasopisma podanie nieprawdziwych da-
nych w ankiecie oceniającej czasopismo oraz od jakiego momentu czasopismo może być indeksowane 
w bazie.  

Po południu uczestnicy konferencji wzięli udział w prowadzonych przez Barbarę Szczepań-
ską i Emanuela Kulczyckiego warsztatach dla bibliotekarzy i redaktorów/wydawców czaso-
pism naukowych: 

● budowanie i wdrażanie strategii rozwoju czasopisma naukowego (numer DOI, indeksowa-
nie w bazach danych, polityka otwartości), 
● wybrane zagadnienia prawa autorskiego w odniesieniu do czasopism, repozytoriów 
i baz danych. 
W trakcie warsztatów uczestnicy poznali zasady redagowania otwartego czasopisma naukowe-

go oraz elementy prawa autorskiego, dotyczącego czasopism naukowych i baz danych. Ostatni dzień 
konferencji podzielony został na dwie sesje. W trakcie pierwszej z nich, Bibliograficzne bazy danych 
jako źródło analiz bibliometrycznych, referenci w swoich wystąpieniach wskazywali, że bazy bibliogra-
ficzne mogą stanowić bazę danych do prowadzenia badań bibliometrycznych, szczególnie iż coraz czę-
ściej wzbogacane są one o cytowania. Toczyły się również dyskusje dotyczące potrzeby istnienia pol-
skiego indeksu cytowań.  

Sesja druga zatytułowana Promocja baz i bazy formą promocji poświęcona była roli, jaką ba-
za bibliograficzna może spełnić w promowaniu nauki, szczególnie dorobku naukowo-
badawczego autorów, a także wydawców czasopism naukowych. 

W trakcie podsumowania konferencji, zespół powołany pierwszego dnia obrad w celu zredago-
wania wniosków z konferencji, przedstawił je uczestnikom. Wnioski/postulaty zebrane w sześciu gru-
pach tematycznych dotyczyły między innymi:  

● scalenia zasobów rozproszonych baz danych – zgromadzenia ich w jednym miej-
scu, wypracowania jednolitych zasad udostępniania,  
● zgodnego z prawem indeksowania zawartości czasopism naukowych w różnych bazach, 
● działania systemu POL-on, 
● stałego i ciągłego dofinansowania opracowania danych, 
● indeksowania baz danych przez wyszukiwarki, metawyszukiwarki i inne narzędzia w ce-
lu promowania i zwiększenia widoczności ich zasobów. 
Oceniający konferencję uczestnicy podkreślali jej wysoki poziom merytoryczny oraz wielki wy-

siłek organizatorów włożony w przygotowania. Urozmaicony program, komfortowe warunki obrad 
i ich sprawny przebieg, a także imprezy towarzyszące zasługują na najwyższe uznanie. Na stronie kon-
ferencji dostępne są prezentacje wystąpień oraz Fotoreportaż Anety Drabek.  

Komentarze i opinie na temat konferencji można znaleźć na Facebooku. Wszystkie teksty 
z konferencji zostaną opublikowane online w EBIB (seria Materiały konferencyjne) oraz zamieszczone 
w międzynarodowym repozytorium E-LIS na przełomie czerwca i lipca 2013 roku. 

nad. Aldona Zawałkiewiecz 
Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 06.05.2013 

SZKOLENIA 

Warsztaty badaczy #2: Ocena nauki i dorobku naukowców 
– warsztaty, Poznań, 28 maja 2013 roku 

Pierwsze „Warsztaty badaczy” były bardzo udane. 
Udało nam się stworzyć przestrzeń publicznej de-
baty nad sprawami wszystkich nas interesującymi. 
Dzięki wsparciu Biblioteki Uniwersyteckiej w Po-
znaniu możemy po raz kolejny się spotkać. 

Drugie spotkanie z cyklu „Warsztaty bada-
czy” poświęcone będzie zasadom oceny nauki i na-
ukowców. Na pewnym poziomie splatają się ze so-
bą reguły ewaluacji jednostek, wydziałów, naukow-
ców. Możemy się spotkać z niezamierzonymi efek-
tami wielu decyzji (np. tego, w jaki sposób ocena 
parametryczna przenoszona jest na ocenę poszcze-
gólnych pracowników). A na to wszystko nakłada 
się jeszcze ocena dorobku naukowców procedurach 

awansowych. 
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Temat: Ocena nauki i dorobku naukowców. Założenia a praktyka. Tak jak przy pierwszym spotkaniu 
chcemy, abyście aktywnie uczestniczyli w spotkaniu. Rozpoczniemy od dwóch 30–40 minutowych pre-
zentacji, aby następnie przejść do dyskusji. 
● Szczegóły organizacyjne znajdziesz tutaj:  

http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/warsztaty-badaczy-2-ocena-nauki-i-dorobku-
naukow-
cow/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EmanuelKulcz
ycki+%28Emanuel+Kulczycki%29  

Źródło: Warsztat badacza, data dostępu 29.04.2013 

XXI edycja seminarium w cyklu Digitalizacja repozytoria i biblioteki cyfrowe  
c.d.: Tworzenie i archiwizowanie zasobów, Warszawa, 5 czerwca 2013 roku 

Zapraszamy do uczestnictwa w seminarium dotyczącym tworzenia repozytoriów i bibliotek cyfrowych 
oraz archiwizowania zasobów. Podczas spotkania poruszona zostanie kwestia bibliotek i repozytoriów 
cyfrowych - co dodać a co poprawić w ich funkcjonowaniu. Zaprezentowane zostanie Repozytorium 
Cyfrowe Instytutów Naukowych, dotychczasowe osiągnięte efekty Projektu RCIN zilustrowane przykła-
dami zdigitalizowanych pozycji. Przedstawione będą również doświadczenia z funkcjonowania pierw-
szego w Polsce repozytorium instytucjonalnego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Będzie także 
okazja o porozmawianiu nt. infrastruktury technicznej bibliotek cyfrowych i repozytoriów oraz finan-
sowych aspektach długoterminowej archiwizacji zasobów bibliotek cyfrowych. Dowiedzą się Państwo 
o e-bookach w akademickich bibliotekach cyfrowych a prawniczka opowie i dziełach zależnych w sto-
sunku do prawa autorskiego. Zainteresowani będą mogli wysłuchać wystąpienia nt. zasad jakie obo-
wiązują przy tłumaczeniu tekstów naukowych. O tym będą na naszym seminarium mówili teoretycy 
i praktycy informacji naukowej, twórcy repozytoriów i prawnicy. Prowadzenie obrad: dr Henryk Hol-
lender, Uczelnia Łazarskiego 
● Szczegóły programowe i organizacyjne znajdziesz na stronie Centrum Promocji Informatyki, dokument 
online: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2013/rbc/index.php, data dostępu 08.05.2013 roku 

INFORMACJE DLA FACHOWCÓW 

 

http://www.targi-ksiazki.waw.pl/ 
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Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski odznaczył Profe-
sor Annę Sitarską Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski 

Podczas uroczystości 3 maja 2013 roku w Sali Senatorskiej Zamku Królewskiego w Warszawie Prezy-
dent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski odznaczył, na wniosek dyrektora Biblioteki Na-
rodowej, Profesor Annę Sitarską Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, jednym z najwyż-
szych odznaczeń polskich. 

Profesor Anna Sitarska jest wybitną specjalistką w zakresie metod systemowej analizy, opisu 
oraz projektowania informatyzacji bibliotecznych i bibliograficznych systemów informacyjno-
wyszukiwawczych, autorką wielu publikacji na ten temat. Pracowała w Bibliotece Narodowej w latach 
1972-1975. Była autorką jednego z najważniejszych opracowań z zakresu organizacji procesu katalo-
gowania i udostępniania serwisów bibliotecznych: Programu rozwoju automatyzacji w Bibliotece Naro-
dowej z 1973 roku, niestety niezrealizowanego. 

Biblioteka Narodowa składa podziękowanie Pani Profesor za Jej wkład w bibliotekoznawstwo 
polskie. Dzięki Jej pracom mamy poczucie nie tylko uczestnictwa w dyskusji nad kwestiami zasadni-
czymi w bibliotekarstwie na poziomie światowym, ale także obcowania z wielkiej klasy Uczoną. 

Fot. Kancelaria Prezydenta RP 

 

Źródło: Biblioteka Narodowa, data dostępu 09.05.2013 

KRASP chce deregulacji w szkolnictwie wyższym 

Propozycję deregulacji w szkolnictwie wyższym chce przedstawić rządowi do końca tego roku Konfe-
rencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - tak postanowiono podczas sobotnich obrad w Krako-
wie. „Chodzi o zmniejszenie liczby przepisów, które obecnie regulują funkcjonowanie uczelni” - mówił 
w sobotę przewodniczący KRASP prof. Wiesław Banyś. 

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich jest dobrowolnym zrzeszeniem rektorów 
polskich szkół wyższych. Tworzą je te uczelnie, które mają uprawnienia do nadawania stopnia doktora 
w co najmniej jednej dyscyplinie. Obecnie w KRASP zrzeszonych jest 97 uczelni publicznych i 11 nie-
publicznych. Na dwudniowe posiedzenie plenarne w Akademii Górniczo-Hutniczej, przyjechali rektorzy 
ponad stu uczelni. 

„Jeszcze do końca tego roku chcemy przedstawić rządowi analizę i propozycję deregulacji, 
a więc zmniejszenia liczby przepisów, dotyczących funkcjonowania szkolnictwa wyższego i nauki” - 
mówił na sobotniej konferencji prasowej przewodniczący KRASP prof. Banyś. 

Przewodniczący KRASP zaznaczył, że sytuacja ponad 450 uczelni działających w Polsce jest 
zróżnicowana. Są wśród nich publiczne i niepubliczne szkoły wyższe kształcące po kilkadziesiąt tysięcy 
studentów, ale i uczelnie bardzo małe. „Ustawodawca chce bądź musi dostosować się do tej różnorod-
ności, stąd zapewne tak duża liczba przepisów. Ale z punktu widzenia samego systemu i autonomii 
uczelni wyższych wydaje się absolutnie nierozsądne, żeby aż tak wiele przepisów regulowało funkcjo-
nowanie uczelni i nauki” – powiedział prof. Banyś. 

Dodał, że przynajmniej uczelnie akademickie (czyli nadające stopień doktora w co najmniej 
jednej dyscyplinie) powinny mięć większą swobodę. „Musimy być świadomi i akurat nasze uczelnie są 
świadome, że większa autonomia to jednocześnie większa odpowiedzialność, a nie większa nieodpowie-
dzialność” – podkreślił. 
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Deregulacja ma być jednym z elementów modernizacji szkolnictwa wyższego. Jak zapowiedział 
przewodniczący KRASP na początku 2014 roku powinna być gotowa aktualna diagnoza stanu szkol-
nictwa wyższego, bo od 2009 roku, kiedy opublikowano strategię rozwoju szkolnictwa wyższego do 
2020 roku, wiele się zmieniło. 

Prof. Banyś przypomniał, że kilkanaście dni temu KRASP wspólnie z konferencjami zrzeszają-
cymi rektorów uczelni z Niemiec i Francji wystąpiła z apelem do władz UE, by w unijnej perspektywie 
finansowej 2014 - 2020 nie zmniejszano nakładów na badania naukowe. 

W pierwszych projektach budżetu UE planowano przeznaczyć na program finansowania badań 
Horyzont 2020 ok. 84 mld euro, ale w trakcie prac nad budżetem suma ta zmalała do 71 mld euro. 
„Byłoby to zdecydowanie niekorzystne dla rozwoju UE. Tylko postawienie na innowacyjność i kreatyw-
ność pozwoli UE być konkurencyjną wobec innych potęg tego świata” – mówił prof. Banyś. „Zapropo-
nowaliśmy także, by nakłady na badania i szkolnictwo wyższe nie były wliczane do 3 proc. progu defi-
cytu rocznego krajów członkowskich. Gdyby udało się przeforsować tego typu regulację, to w przypad-
ku Polski pozwoliło by na uruchomienie przekazywania 1 procent podatku CIT na działalność nauko-
wo-badawczą uczelni” – dodał przewodniczący KRASP. 

Podczas posiedzenia plenarnego KRASP w Krakowie poinformowano o założeniu Fundacji na 
rzecz Jakości Kształcenia i o powołaniu Akademickiej Komisji Akredytacyjnej. „Akademicka Komisja 
Akredytacyjna przejmie rolę działających obecnie branżowych komisji akredytacyjnych” - wyjaśniła 
honorowa przewodnicząca KRASP prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow. 

„Mamy ambicje, aby ta Akademicka Komisja Akredytacyjna weszła do sieci międzynarodowej, 
żeby znalazła się wśród europejskich komisji akredytacyjnych, o których akredytacje biją się najlepsze 
uczelnie Europy, a może i świata” - dodała. Akademicka Komisja Akredytacyjna miałaby przyznawać 
pierwsze akredytacje od 1 października 2014 roku. 
Źródło: PAP - Nauka w Polsce, data dostępu 29.03.2013 

Nowy budynek Biblioteki Głównej UKW w Bydgoszczy - wywiad z dr Aldoną Chlewicką 

 
Źródło: Katedra Informacji Naukowej i Bibliologi Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 
dokument online: http://youtu.be/WiuAcdlSrss, data dostępu 08.05.2013 

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka  

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA) to jedna z najnowocześniejszych bi-
bliotek w Polsce. W odpowiedzi na liczne pytania czytelników Lustra Biblioteki postanowiliśmy spraw-
dzić, jak funkcjonuje i jak się zmieniła CINiBA od otwarcia. 

CINiBA to wspólny projekt Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowi-
cach, który jest biblioteką hybrydową, udostępniającą wszystkie typy dokumentów oraz korzystającą 
z nowoczesnych technologii. Do dyspozycji czytelników oddano w wolnym dostępie księgozbiór liczący 
około 340 tysięcy woluminów rozlokowany na trzech poziomach i uzupełniony najnowszymi wydaniami 
czasopism naukowych. Ponadto w magazynach zamkniętych mieści się ponad 500 tys. zbiorów. 
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Niedawno CINiBA została laureatem w internetowym plebiscycie Building of The Year 2012 jako naj-
piękniejszy obiekt w kategorii Muzea i Biblioteki, pokonując blisko 1000 innych z całego świata. Jed-
nak to nie jedyne prestiżowe osiągnięcie Centrum, które łącznie otrzymało 14 nagród. Jedną z najważ-
niejszych nagród dla CINiBA jest nagroda Prezydenta RP 
[http://www.lustrobiblioteki.pl/2013/05/centrum-informacji-naukowej-i.html], a także ProRegio przy-
znawaną za funkcjonalność i technologie biblioteczne. 

Pozostając przy technologiach użytkownik Centrum może korzystać z wielu ułatwień. Nowo-
czesne sale z pełnym wyposażeniem, mediateka, stanowiska komputerowe na każdym piętrze, self-
checki- urządzenia do samowypożyczeń oraz wrzutnia do całodobowego zwrotu książek. Udogodnienia 
te mają na celu skrócenie czasu oczekiwania na książkę i szybkie jej wypożyczenie. Dodatkowo 
usprawniają i przyspieszają pracę zarówno czytelnika jak i bibliotekarza.Na trzech piętrach udostęp-
niane są m. in. kolekcje książek i czasopism, czytelnie, kabiny do pracy indywidualnej, powierzchnia 
wystawowa, sala dydaktyczna i konferencyjna. 

  

  

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka cieszy się dużą popularnością, o czym niewąt-
pliwie świadczą statystyki. Biblioteka dziennie odwiedza średnio 1500 osób, a od otwarcia z jej usług 
skorzystało już blisko 180 tysięcy użytkowników, wypożyczając ponad 100 tys.zbiorów. 
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Z Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej może korzystać każdy, nie tylko student czy 
pracownik naukowy. Korzystanie z zasobów CINiBA na miejscu nie wymaga posiadania karty biblio-
tecznej. Osoby nie związane ze środowiskiem akademickim UŚ czy UE, aby wypożyczyć książki są zo-
bowiązane do założenia konta kaucyjnego 
[http://www.ciniba.us.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=370&Itemid=61]. Kon-
to wymaga jednorazowej wpłaty zwrotnej (przy likwidacji konta) kaucji w wysokości 150 złotych za 
3 woluminy na okres 4 tygodni. Kaucja ustalona została już w byłej bibliotece Uniwersytetu Śląskiego 
10 lat temu. Jest to zabezpieczenie zwrotu wypożyczonych dokumentów przez osoby niezwiązane 
z uczelniami UŚ i UE. Jak zapewnia Jadwiga Witek- rzecznik prasowy CINiBA rozwiązanie to cieszy się 
dużym zainteresowaniem. 

  

Innym rozwiązaniem jest możliwość nieodpłatnego, samodzielnego wykonania kopii elektronicznych za 
pomocą skanerów. Dodatkowo udostępniane są usługi reprograficzne lub po prostu można zrobić zdję-
cia aparatem fotograficznym za zgodą dyżurującego bibliotekarza. CINiBA realizuje także, na prośbę 
czytelników odpłatną usługę skanowania i wykonywania fotografii cyfrowej zbiorów własnych lub 
sprowadzonych z innej placówki poprzez wypełnienie zamówienia. Szczegółowe informacje o kopiowa-
niu materiałów można znaleźć na tej stronie: 
http://www.ciniba.us.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=13&Ite
mid=467  

W budynku Centrum wyznaczono miejsce o nazwie BIBa. Ma powstać tu kawiarenka m.in. dla 
osób, które spędzają wiele czasu na pogłębianiu wiedzy. Będzie to możliwe po zakończeniu tzw. okresu 
trwałości projektu. Wynika to z obwarowań nałożonych na projekt przepisami Unii Europejskiej, która 
pokryła ponad 66% kosztów inwestycji Centrum (oprócz UŚ, UE, Miasta Katowice).  
Patrząc z drugiej strony można natomiast bezpłatnie wynajmować sale konferencyjne w CINiBA. 
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Mamy także dobrą wiadomość dla osób ciekawych CINiBA. Gmach biblioteki można zwiedzić 
np. w formie zorganizowanych wycieczek. Bibliotekarze opowiadają i wyjaśniają zainteresowanym wiele 
nurtujących kwestii oraz pokazują, jak korzystać z zastosowanych technologii. Lustro Biblioteki zapra-
sza, bo naprawdę warto! 

Za rozmowę serdecznie dziękuję Pani Jadwidze Witek- rzeczniczce prasowej CINiBA. 
Zapraszamy także na stronę internetową CINiBA [http://www.ciniba.us.edu.pl/] oraz do zakładki Bi-
blioteki [http://www.lustrobiblioteki.pl/p/biblioteki_20.html], gdzie znajdują się wcześniejsze relacje 
dotyczące Centrum. 

Barbara Morawiec 
Źródło: Lustro Biblioteki, data dostępu 08.05.2013 

 

Opis bazy. Szukasz informacji na temat terminologii bibliograficznej? Potrzebujesz aktualnego słowni-
ka objaśniającego znaczenie trudnych terminów, z nowych standardów i norm? Jesteś we właściwym 
miejscu! 

Sternik prezentuje terminy w dwóch językach: polskim i angielskim oraz ich definicje pocho-
dzące z literatury słownikowej i encyklopedycznej, literatury przedmiotu, dokumentacji instytucji bi-
bliotekarskich i bibliograficznych; norm i standardów. Dowiesz się np. co oznacza punkt dostępu, za-
sób, czy jak rozumiane jest dziś pojęcie dzieła. 

Możesz również zgłosić propozycje terminów (Menu - zgłoszenie), które Twoim zdaniem powin-
ny pojawić się w tym słowniku. Zachęcamy do współpracy. Wykaz wykorzystanych źródeł znajduje się 
tutaj: http://sternik.bn.org.pl/vocab/index.php?tema=671&/rda-definicji-i-literatura-przedmiotu  
● Sternik: słownik terminologiczny z zakresu bibliografii i katalogowania dostępny jest pod adresem: 

http://sternik.bn.org.pl/vocab/index.php  
● Instrukcja obsługi Sternika dostępna jest pod adresem (wideo): 

http://sternik.bn.org.pl/vocab/index.php  
Źródło: Sternik: słownik terminologiczny z zakresu bibliografii i katalogowania, data dostępu 
10.05.2013 

Biblioteka to dobra inwestycja  

Fot. www.ksiaznica.torun.pl  

Przykłady udanych inwestycji oraz adaptacji przestrzeni biblio-
tecznych można od wtorku [07.05.2013] oglądać na otwartej 
w Bibliotece Śląskiej w Katowicach wystawie „Biblioteka-dobra 
inwestycja”.  

Ekspozycja prezentuje najciekawsze rozwiązania architek-
toniczne z całej Polski. 

„Wszyscy chcą, żeby biblioteki tętniły życiem, trzeba jed-
nak mieć gdzie realizować te zadania. Wystawa prezentuje najcie-
kawsze budowy i rozbudowy zrealizowane w ostatnich latach m.in. 

w ramach programu Biblioteka+, w ramach, którego powstają interesujące projekty w całym kraju” - 
powiedziała koordynator regionalny Programu Rozwoju Bibliotek oraz programu Biblioteka+ Magdale-
na Madejska. 
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Biblioteka+ - program wsparcia budowy, rozbudowy i przebudowy bibliotek - jest wieloletnim 
programem ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Jego strategicznym celem jest przekształcenie 
bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego. 

Skierowany jest do gminnych bibliotek publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem m.in. bi-
bliotek z gmin wiejskich i miejskich, w których liczba mieszkańców nie przekracza 50 tys. Przygotowa-
nie i wdrożenie tego programu zostało powierzone Instytutowi Książki. 

Wystawa prezentuje dwanaście plansz z przykładami kilkunastu udanych inwestycji oraz ad-
aptacji przestrzeni bibliotecznych z całego kraju. 

„Połowa z nich dotyczy województwa śląskiego, gdzie zrealizowano wiele ciekawych inwestycji. 
Jedną z nich jest adaptacja na potrzeby biblioteki budynku po nieistniejącym kinie w Mikołowie. Za-
chowano w nim salę kinową, w której odbywają się seanse. Dwie plansze są poświęcone bibliotece 
w Godowie, gdzie w interesujący sposób zaadaptowano niefunkcjonalny hol, w którym organizowane 
są wystawy” - dodała Madejska. 

Ekspozycja została przygotowana przez Instytut Książki we współpracy z warszawskim oddzia-
łem Stowarzyszenia Architektów Polskich. Wystawa inauguruje obchody Tygodnia Bibliotek w woj. ślą-
skim. Będzie czynna do końca maja. 
Źródło: Portal Samorządowy, data dostępu 07.05.2013 

Jak napisać wniosek o grant? Poradnik RMN 

Ostatni wpis poświęcony recenzjom wniosków złożonych 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/recenzenci-ncn-u-zlote-mysli-smerfa-wazniaka/] do Narodo-
wego Centrum Nauki wzbudził żywiołową dyskusję: od kwestii wysokości wskaźnika sukcesu do kosz-
tów utrzymania rodziny z dwójką dzieci w Warszawie. Bez dwóch zdań temat finansów w nauce jest 
dyskusjogenny. 

Kilka dni temu Rada Młodych Naukowców (organ doradczy MNiSW) 
wydała [http://rmn.org.pl/pozostale/161-poradnik-rmn] bardzo ciekawy 
poradnik Jak napisać wniosek o finansowanie badań naukowych 
[http://rmn.org.pl/pozostale/161-poradnik-rmn]. Takich wydawnictw wciąż 
w języku polskim jest bardzo mało. Dlatego inicjatywa bardzo cieszy. Nie ma 
co się oszukiwać: wciąż pisanie wniosków jest dla wielu młodych badaczy 
bardzo trudną sprawą, ponieważ – bardzo często – ich przełoże-
ni/mistrzowie nie pisali nigdy takowych. Zatem od kogo mają się uczyć? 
A no od siebie samych. 

Autorzy poradnika piszą we wstępie: 
Poradnik został stworzony z myślą o młodych naukowcach, którzy stawiają 
swoje pierwsze kroki w trudnej sztuce ubiegania się o grant. Jego treść jest 
sumą doświadczeń autorów na tym polu. Wierzymy że będzie on pomocny, 
jednak zastosowanie się do wskazówek nie gwarantuje zdobycia grantu. 
Najważniejszy pozostaje WASZ pomysł na badania! 

Co znajdziemy w poradniku? Poradnik składa się z siedmiu głównych części. Pierwsza poświę-
cona jest „Koncepcji wniosku”. Druga solidnemu przygotowaniu, czyli przeglądowi literatury. W trzeciej 
możemy dowiedzieć się, dlaczego dorobek kierownika jest ważny i w jaki sposób można go najkorzyst-
niej udokumentować. Czwarta część poświęcona jest – często kontrowersyjnej sprawie – czyli opisowi 
ośrodka badawczego, w którym realizowany będzie projekt. Napisałem, że jest to sprawa kontrowersyj-
na, ponieważ można usłyszeć głosy, iż wnioski z małych jednostek są dyskryminowane. 

Cześć piąta poświęcona jest opisowi projektu (są tutaj poruszone takie kwestie jak dobór lite-
ratury, pisanie wstępu, planu pracy itd.). Przedostatni rozdział zatytułowany jest „Jak pisać i czego nie 
pisać”. Natomiast ostatni prezentuje zależność pomiędzy celami postawionymi we wniosku, a ich reali-
zacją w praktyce. 

Czy taki poradnik jest potrzebny? Bez dwóch zdań taki poradnik jest potrzebny i bardzo do-
brze, że powstał. Osoby, które nigdy nie pisały wniosków na pewno znajdą wiele interesujących infor-
macji dla siebie. Ci, którzy mają za sobą pierwsze wnioski, mogą porównać swoje doświadczenia z do-
świadczeniami autorów poradnika. Dokument ten jest bardzo dobrym przewodnikiem dla początkują-
cych. 

Kilka słów na koniec. W ostatnim rozdziale poradnika Autorzy piszą: 
W trakcie realizacji grantu niewątpliwie pojawią się także nieprzewidziane problemy, z którymi 
kierownik projektu będzie musiał sobie poradzić. Najpoważniejszy z nich, to oczywiście wyniki 
negatywne, czyli nieprzystawalność wyników do naszej hipotezy, co powoduje konieczność te-
stowania kolejnych hipotez, materiałów etc., powodując przedłużenie procesu badawczego. 
Nie mogę się z tym zgodzić. Wyniki negatywne w warunkach idealnych mogą być postrzegane 

jako najpoważniejszy nieprzewidziany problem. I gdyby tak byłoby – byłoby wręcz cudownie. Jednakże 
na wielu polskich uczelniach, na których realizowane są projekty młodych badaczy, najpoważniejszym 
nieprzewidzianym problemem jest… administracja uczelni, biurokratyzacja projektów, prawo zamó-
wień publicznych. I okazuje się, że zanim zaczniemy testować naszą hipotezę musimy stać się w jednej 
osobie: mistrzem księgowości, specjalistą od zamówień publicznych oraz ekspertem bilokacji. To są 
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prawdziwie nieprzewidywalne problemy, z którymi młodzi badacze nie mogą sobie niejednokrotnie po-
radzić. Coś takiego jak wyniki negatywne jest istotą nauki. Nadmierna biurokratyzacją nią nie jest. 

Szkoda tylko, że poradnik nie został wydany na wolnej licencji. Chętnie wykorzystałbym go do 
dystrybucji idei. A tak? Klops. 

Emanuel Kulczycki 
● Od redakcji Konfraterni Turystycznej: poradnik dostępny pod adresem: 

http://www.rmn.org.pl/images/PORADNIK%20RMN_v2.pdf  
Zdjęcie: Some rights reserved by Zabowski 
Źródło: Warsztat badacza, data dostępu 29.04.2013 

Typowe zniszczenia zbiorów: taśma klejąca 

Zbiory muzyczne podczas konserwacji. 

Użycie taśmy klejącej jest bardzo często spotykaną nieprofesjonal-
ną formą naprawy zbiorów nowszych. Taśma jest łatwa w zastoso-
waniu, papier się nie marszczy, tekst jest widoczny i otrzymujemy 
natychmiastowy efekt połączenia fragmentów papieru czy wzmoc-
nienia krawędzi. Niestety – zaledwie po kilku latach miejsce skleje-
nia wygląda jak na fotografii powyżej. Klej, którym pokryty jest 
przeźroczysty nośnik ciemnieje i wchodzi głęboko w strukturę pa-
pieru, nośnik zaś staje się sztywny i odpada. By usunąć ciemne 
półprzeźroczyste pasy należy zastosować rozpuszczalniki chemicz-
ne ale czasami nawet długotrwałe zabiegi nie są skuteczne. Zasto-
sowanie taśmy przyczynia się do nieodwracalnego uszkodzenia 
obiektu. 
 
 
 
 
Źródło: Dobre zachowanie: blog konserwatorski Biblioteki Narodo-
wej, data dostępu 09.05.2013 

 

Jak zainstalować i skonfigurować Zotero? 

W pierwszym odcinku [„Niezbędnika”] pokazałem Wam Dlaczego warto używać menedżera bibliografii? 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/dlaczego-warto-uzywac-menedzera-bibliografii/]. Po emisji 
„Niezbędnika…” pojawiło się wiele pytań dotyczących tego, w jaki sposób zainstalować Zotero, aby „by-
ło dobrze”. O to i odpowiedź na ten problem. 

 

● Film znajdziesz tutaj: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9xeS6nifq6A 
Ustawcie sobie Full HD 1080p na playerze. Miłego oglądania!  

Emanuel Kulczycki 
Film udostępniony na licencji CC BY-NC-SA 3.0 PL. 
Źródło: Warsztat badacza, data dostępu 30.04.2013 



 13 11

Awans w bibliotekach szkół wyższych 

W bibliotekach szkół wyższych jednym z warunków awansu zawodowego jest odpo-
wiedni staż pracy (np. 3 lata w przypadku bibliotekarza, 6 - starszego bibliotekarza). 
Czy czas, w którym pracownica przebywała na urlopie macierzyńskim (5-6 miesięcy) 
wlicza się do stażu pracy wymaganego do awansu zawodowego? Przykładowo: pra-
cownica spełnia wszystkie warunki potrzebne do awansu na starszego biblioteka-
rza, przepracowała w bibliotece szkoły wyższej 6 lat, w ciągu których 6 miesięcy 
przebywała na urlopie macierzyńskim, czy odmowa awansowania pracownicy ze 

względu na ten urlop jest zgodna z prawem? 
Staż pracy to okres, w którym pracownik świadczy na rzecz pracodawcy pracę w ramach sto-

sunku pracy, na podstawie czy to umowy o pracę, czy powołania, mianowania, wyboru lub spółdziel-
czej umowy o pracę. Co do zasady, na staż pracy składa się nie tylko czas faktycznego wykonywania 
pracy, ale również inne okresy, w tym np. urlop macierzyński, czy wychowawczy. Co prawda, okresu 
urlopu macierzyńskiego nie wlicza się do stażu pracy określonego w odrębnych przepisach, wymaga-
nego do wykonywania niektórych zawodów jednakże wskazać należy, że przepisy regulujące wymaga-
nia do zajmowania stanowisk w bibliotekach nie przewidują takiego wyłączenia. 

mec. Michał Pankiewicz 
Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 30.04.2013 

Czy pracodawca ma prawo zdegradować kustosza, który ma licencjat z bi-
bliotekoznawstwa, na bibliotekarza? 

Powszechnie obowiązujące akty prawne regulują jedynie kwestię wymagań kwalifi-
kacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekar-
skich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością 
biblioteczną. Warunki, jakie spełniać powinien kandydat na określone stanowisko 
w bibliotece opisane zostały w treści ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie wymagań 
kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliote-

karskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną 
(Dz.U.2012.1394), jednakże wskazać należy, że samo spełnienie wymagań kwalifikacyjnych uprawnia-
jących do zajmowania określonego stanowiska w bibliotece nie oznacza, że stanowisko to będzie się 
zajmować. 

Wydaje się, iż nie ma przepisu konstytuującego po stronie pracodawcy obowiązek promowania 
kandydata na wyższe stanowisko w przypadku samego spełnienia przez kandydata wymagań kwalifi-
kacyjnych, a ponadto obowiązku zapewnienia zatrudnienia na określonym stanowisku. Przeniesienie 
na określone (wyższe, ale i niższe) stanowisko w bibliotece następować zatem może zgodnie z ogólnymi 
zasadami dotyczącymi stosunku pracy i co do zasady zależy od indywidualnej decyzji pracodawcy, któ-
ra dyktowana może być także wieloma czynnikami, np. koniecznością obsadzenia lub dostępnością 
stanowiska, potrzebami po stronie pracodawcy, czy nawet jego sytuacją finansową. 

mec. Michał Pankiewicz 
Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 30.04.2013 

________________________________________________________________ 

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 
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Wojciech Rozwadowski 

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

SBP/268166269865948?sk=wall 

 

 
ISBNik: Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych  

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

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

 

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

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

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


