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R. 8, z. 14 (218): poniedziałek, 8 kwietnia 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 

Biblioteki w kulturze kresów 
– konferencja naukowa, Opole, 28 października 2013 roku 

Politechnika Opolska i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu zapraszają na międzynarodową, 
interdyscyplinarną konferencję naukową „Biblioteki w kulturze kresów. Kresowianie w bibliotekach 
w Polsce i na świecie”. 

Termin: 28 października 2013 roku. Na zgłoszenia tematów referatów wraz z abstraktami w ję-
zyku polskim i angielskim czekamy do końca czerwca 2013 roku. Planowane są także: warsztaty dla 
bibliotekarzy pochodzących z Litwy, Ukrainy i Białorusi bogaty program kulturalno-naukowy (promo-
cje książek, wystawy, spotkania naukowe). 
● Więcej informacji: http://www.nowyebib.info/images/stories/prawo/kresy.pdf  
Źródło: Elektroniczna Biblioteka: portal bibliotekarzy i pracowników informacji, data dostępu 
05.04.2013 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 

Społeczny zasięg książki w Polsce w 2010 roku 

Społeczny zasięg książki w Polsce w 2010 roku / Izabela Koryś, 
Olga Dawidowicz-Chymkowska. Warszawa: Biblioteka Narodo-
wa, 2012. ISBN 978-83-7009-683-0; ISSN 0514-1133.  

W najnowszej publikacji Instytutu Książki i Czytelnictwa autorki nie tylko 
analizują wyniki 10. cyklu zasięgowych badań czytelnictwa prowadzonych 
przez Bibliotekę Narodową, ale także dokonują podsumowania, przedstawia-
jąc je na tle pierwszych dwudziestu lat funkcjonowania polskiego rynku wy-
dawniczego zgodnie z zasadami gospodarki wolnorynkowej. 

Zmiany, jakie od 1992 roku dotknęły samą książkę oraz sposób 
i możliwości jej percepcji, a także czytania „w ogóle”, skłaniają do przemyśle-
nia dotychczasowego sposobu pytania o czytelnictwo książek. Ze względu na 
spadek czytelnictwa odnotowany we wcześniejszych badaniach, w bieżącym 
cyklu pytano także o czytanie nośników suplementarnych, czy nawet alterna-

tywnych w stosunku do tradycyjnej, papierowej książki – prasy, Internetu oraz jakichkolwiek dłuż-
szych tekstów. 

Pierwsza część raportu przedstawia informacje o tym, jak często Polacy deklarują się jako czy-
telnicy i nabywcy książek oraz na ile są nimi zainteresowani przedstawiciele poszczególnych kategorii 
społecznych. Część druga prezentuje szczegółowe informacje dotyczące gatunków, tematów, a także 
konkretnych autorów i tytułów książek najczęściej wskazywanych przez respondentów jako obiekt lek-
tury i/lub zakupu. 
● Jak kupić?: http://www.bn.org.pl/wydawnictwa/sprzedaz-i-prenumerata  
Źródło: Biblioteka Narodowa, data dostępu 05.04.2013 
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Z ŻYCIA SEKCJI 

Łódzki Bibliotekarz Roku 2012 

8. marca 2013 roku Komisja konkursowa Okręgu Łódzkiego Stowarzyszenia Biblio-
tekarzy Polskich wybrała Bibliotekarza Roku 2012, którym została Aleksandra Mar-
ciniak, dyrektor Biblioteki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. 
 
Do konkursu zgłoszone zostały trzy kandydatki, dwie z bibliotek publicznych i jedna 
z biblioteki naukowej. Wyboru dokonano w głosowaniu mailowym. 
 

Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 28.03.2013 

Biblioteczny Kalendarz Świąt Wybranych 
5 kwietnia – Dzień Marchewki 

Od tego lubianego (szczególnie przez kobiety) warzywa rozpoczynamy naszą publikację Bibliotecznego 
Kalendarza Świąt Wybranych. Kalendarz ten składa się z dwóch części: 

Po pierwsze – opisuje święto obchodzone konkretnego dnia 
Po drugie – zawiera bibliografię książek i czasopism znajdujących się w bibliotece WSH (wraz 

ze wskazówkami jak najprościej taką literaturę znaleźć) na tematy powiązane z obchodzonym właśnie 
świętem. 

Prawda, że proste? Mamy nadzieję, że nasi studenci, pracownicy oraz sympatycy znajdą coś 
interesującego i jeszcze nieodkrytego wśród naszych zasobów oraz razem z pracownikami biblioteki 
WSH będą obchodzi każdy taki wyjątkowy dzień w roku.  

MARCHEWKA. Jest warzywem… choć nie do końca. W klasyfikacji urzędowej Unii Europej-
skiej marchew uznawana jest za warzywo. Jednak w Portugalii marchew używana jest do wyrobu dże-
mów, więc rozumieniu dyrektywy ustalającej parametry ich produkcji, marchew należy traktować jak 
owoc. W przeszłości rozpowszechniona była marchew w różnych kolorach: białym, żółtym, pomarań-
czowym, fioletowym oraz tzw. tęczowym. Obecną popularność na świecie pomarańczowa marchew za-
wdzięcza Holendrom, którzy wyhodowali oraz wypromowali odmianę w tym kolorze. 

Marchew bardzo tania i łatwo dostępna - można ją kupić przez cały rok. Składnikom odżyw-
czym zawartym w marchwi zawdzięczamy jędrne ciało, piękną, śniadą cerę oraz zdrowe, mocne włosy 
i paznokcie (o czym mogą zaświadczyć panie bibliotekarki i nie tylko one) 

Korzeń tego warzywa łatwo gromadzi toksyny ze środowiska, dlatego warto spożywać marchew 
pochodzącą z upraw z nieskażonych terenów. Dlatego w literaturze marchew jest nierozerwalnie zwią-
zana z zagadnieniem zdrowej żywności.  

Wśród pozycji znajdujących się w bibliotece WSH można znaleźć następujące książki: 
1. Ekologiczne problemy jakości wyrobów / red. Adamczyk Wacław.- Kraków: Wydaw. Nauk. PTTŻ, 

2002. Sygnatura: 504 
2. HACCP w teorii i praktyce. Zarządzanie przedsiębiorstwem zajmującym się produkcją i obrotem 

bezpiecznej dla zdrowia żywności / Janusz B. Berdowski, Filip J. Berdowski.- Warszawa: Wyż-
sza Szkoła Menedżerska SIG, 2006. Sygnatura: 658.1/.5 

3. Prawo żywnościowe wspólnotowego rynku rolnego / Aleksander Oleszko.- Kraków: ZAKAMYCZE, 
2006. (Seria Akademicka). Sygnatura: 341 

4. Rynek żywności ekologicznej: wyznaczniki i uwarunkowania rozwoju / Władysława Łuczka-Bakuła.- 
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. Sygnatura: 338 

5. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności: integracja i informatyzacja systemów / red. Ja-
cek Kijowski, Tadeusz Sikora.- Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003. Sygna-
tura: 658.1/.5 

6. Zarządzanie jakością żywności: ujęcie technologiczno-menedżerskie / P.A. Luning, W.J. Marcelis, 
W.M.F. Jongen; przeł. Zdzisław Źródłowski.- Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 
2005. Sygnatura: 658.1/.5 

Aby ułatwić wyszukiwanie proponujemy skorzystać z wyszukiwarki haseł przedmiotowych, wpisując 
np.: 

Żywność – jakość  
Żywność – jakość produktu 
Żywność – ekologia 
Żywność ekologiczna 

Natomiast wśród artykułów z czasopism można znależć następujące pozycje: 
1. Bezkompromisowy HACCP, bezpieczna żywność / Marek Różycki // Manager. - 2004, Nr 5 s.39- 
2. Bezpieczna żywność. System HACCP po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej / Anna Hutyra // 
Unia Europejska. - 2003, Nr 9 s.50- 
3. Polska żywność atutem regionów / Jolanta Zientek-Varga // Gazeta Samorządu i Administracji: 
pismo gmin, powiatów, województw. - 2004, Nr 22 s.22- 
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4. Samorządy województw chcą promować zdrową żywność / Piotr Schick // Gazeta Samorządu i Ad-
ministracji: pismo gmin, powiatów, województw. - 2008, Nr 19 s.40- 
5. Żywność na topie / Agata Wojtko // Monitor Unii Europejskiej. - 2005, Nr 3 s.89- 

Pracownicy Biblioteki WSH na cały dzień życzą wszystkim 
WSZYSTKIEGO MARCHEWKOWEGO:) 

Źródło: Biblioteka Wyższej Szkoły Humanitas, data dostępu 05.04.2013 

INFORMACJE DLA FACHOWCÓW 

Czy naukowcy będą potrzebowali bibliotek?  
(biblioteczny przegląd tygodnia #35) 

W Sieci pojawił się numer specjalny czasopisma 
„Nature” 

[http://www.nature.com/nature/journal/v495/n74
42/index.html] — w całości zastał poświęcony Open 
Access, w związku z czym opublikowano go w otwar-
tym dostępie. W numerze nie mogło zabraknąć te-
matu bibliotek akademickich 

[http://www.nature.com/news/publishing-
frontiers-the-library-reboot-1.12664]. Co mogą zro-
bić, aby utrzymać lub wzmocnić swoją pozycję 
w świecie nauki? 

Richard Monastersky zauważa, że biblioteki 
wymyślają siebie na nowo, zmieniają swoją rolę, 
a mimo to dla wielu naukowców zdają się być relik-

tami przeszłości, które nie zaspokajają ich potrzeb. Lekarstwem na takie postrzeganie może stać się 
jeszcze bliższa współpraca bibliotekarzy akademickich z badaczami. 

Biblioteki mogłyby stać się wsparciem w prowadzeniu badań poprzez oferowanie narzędzi 
przydatnych dla naukowca, a także pomoc w ich wykorzystaniu. Chociaż biblioteki często spełniają te 
zadania w pewnym zakresie już w tej chwili (np. w odniesieniu do baz cytowań), powinny wyjść poza 
dotychczas realizowany schemat i zaproponować nowe wartości dodane wynikające z ich wsparcia pra-
cy badacza. Przykładem poszerzenia zakresu działalności może być udostępnianie zbiorów danych 
z badań w celu ich ponownego wykorzystania czy długookresowa ochrona tych zbiorów danych (ang. 
preservation). 

Do Polski nie doszedł jeszcze chyba trend publikowania surowych danych, które mogłyby zo-
stać powtórnie wykorzystane. Być może zagospodarowanie tej niszy w nauce i udostępnienie badaczom 
odpowiednich do tego celu narzędzi oraz zaoferowanie wsparcia w zakresie udostępniania tam danych 
oraz ich przetwarzania jest szansą również dla polskich bibliotek naukowych? 

Co jeszcze w ostatnim tygodniu? 
Ruszyła strona Bicycool Library [http://bicycoollibrary.org/], czyli anglojęzyczna witryna akcji 

Odjazdowy Bibliotekarz. Wszystko wskazuje na to, że w roku 2013 impreza osiągnie międzynarodowy 
zasięg. 

Gdańska WiMBP oświadczyła [http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Zabrales-ksiazke-z-
tramwaju-Biblioteka-wie-gdzie-ona-jest-n67573.html], że w książkach, które trafiły do akcji „Mobilne 
czytanie” i zniknęły z tramwajów, znajdowały się chipy umożliwiające ich lokalizację. Komunikat poja-
wił się w mediach w prima aprilis.;) 

W BUW-ie spore zmiany 
[http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34862,13660530,Duze_zmiany_w_BUW__Po_10_latach_odch
odzi_dyrektor.html]: po 10 latach ze stanowiska dyrektora odchodzi Ewa Kobierska-Maciuszko. 

Amazon przejął Goodreads [http://techcrunch.com/2013/03/28/amazon-acquires-social-
reading-site-goodreads/] — serwis społecznościowy dla czytelników. 

Biblioteka Publiczna na warszawskiej Białołęce planuje zorganizować wystawę. Ponieważ jest 
ona zaplanowana na Tydzień Bibliotek, tematem będą bibliotekarskie pasje. Każdy z Was może na tę 
wystawę dołożyć coś od siebie. Biblioteka czeka na materiały do 29 kwietnia. 
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● Wykorzystano fotografię Research Development and Engineering Command (lic. CC-BY-SA) 
● Plakat: (c) Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 

Dominika Paleczna 
Źródło: Bibliosfera.net, data dostępu 05.04.2013 

Jaka przyszłość czeka BUW? „Muzeum lub skansen książki” 

BUW (Fot. Adam Stępień / Agencja Gaze-
ta) 

- Biblioteki będą ewoluowały w stronę mu-
zeów książki czy swoistych skansenów. 
Inna możliwość - staną się miejscem spo-
tkań dla różnych grup użytkowników. Od 
zmian nie uciekniemy - mówi Ewa Kobier-
ska-Maciuszko, odchodząca dyrektor 
BUW.  
Dariusz Bartoszewicz: Zabawię się w Ka-
sandrę. BUW zamknięty. Gmach okazuje 
się niepotrzebny, bo książki i czasopisma 
są już dostępne w internecie. 
Ewa Kobierska-Maciuszko, była dyrek-
torka BUW: To wcale nie znaczy, że papie-
rowe zbiory należy zalać betonem, by je 

zamknąć na wieki jak sarkofagi egipskie. Ale na świecie już się zastanawiają, co robić, kiedy wszystkie 
zbiory zostaną zdigitalizowane. Są różne scenariusze, np. że biblioteki będą ewoluowały w stronę mu-
zeów książki czy swoistych skansenów. 

Jak miejskie gospodarstwa rolne, do których przyprowadza się dzieci, żeby zobaczyły krowę 
i tradycyjne dojenie? 

- Właśnie, oto książka papierowa, drogie dzieci. Tak kiedyś wyglądała. Można będzie samemu 
zrobić papier czerpany, coś na nim wydrukować. Inna możliwość - biblioteki staną się miejscem spo-
tkań dla różnych grup użytkowników. To jednak oznacza dość drastyczną alternatywę dla pierwotnej 
funkcji biblioteki zapewniającej dostęp do wiedzy i informacji. 

Od zmian nie uciekniemy. W przyszłości całą bibliotekę będziemy mieć na jakimś gadżecie ty-
pu większy smartfon. To już było - kiedyś zmiana postaci tekstu ze zwoju na „klocek” najpierw rękopi-
śmienny, potem drukowany też budziła obawy, a nawet opór elit. 
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Dariusz Bartoszewicz 
Cały wywiad znajdziesz tutaj>>>: 

http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34862,13681197,Jaka_przyszlosc_czeka_BUW___Muz
eum_lub_skansen_ksiazki_.html?as=1, data dostępu 06.04.2013 

Pożegnanie Dyrekcji BUW  

Szanowni Państwo,  
31 marca kończę pracę na stanowisku dyrektora Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Warszawie. Dziękuję wszystkim Czytelni-
kom za lata współpracy przy budowaniu jakości i marki BUW, 
za Wasze wymagania i inspiracje, a także za codzienną obec-
ność, tak liczną i wielobarwną. Starałam się, wraz z całym 
zespołem pracowników BUW, stworzyć miejsce do pracy inte-
lektualnej, akcji społecznych, artystycznych a czasami rekre-
acji, miejsce merytorycznie i stylistycznie odmienne od tysięcy 
innych na mapie Miasta. Jeśli to się choć trochę udało, to jest 
w tym wielka Wasza zasługa. 

Dziękuję, życzę wielu inspiracji wśród zbiorów BUW 
Ewa Kobierska-Maciuszko 

Źródło: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, data dostępu 29.03.2013 

Koniec pewnej epoki w BUW 
– Jolanta Talbierska zastąpi Ewę Kobierską-Maciuszko  

W Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie dobie-
ga końca kadencja dotychczasowej dyrekcji. Dy-
rektor biblioteki Ewa Kobierska-Maciuszko po-
stanowiła wziąć dłuższy urlop naukowy, a jej 
zastępczynie Krystyna Kocznorowska i Wanda 
Rudzińska przechodzą na emeryturę. Od 
1 kwietnia biblioteką będzie kierować dr hab. 
Jolanta Talbierska.  

Podczas „spotkania towarzyskiego z oka-
zji zakończenia ostatniej kadencji dyrekcji BUW”, 
jakie odbyło się we wtorek 26 marca, Ewa Ko-
bierska-Maciuszko serdecznie podziękowała 
wszystkim współpracownikom i przyjaciołom 
biblioteki za wspólne lata i osiągnięty poziom. – 

Biblioteka jest postrzegana jako świetna, wiodąca instytucja – stwierdziła wyraźnie wzruszona, ale też 
zadowolona i dumna.  

– BUW stał się instytucją, która jest przeznaczona dla wszystkich i nie jest to zwykła biblioteka 
– powiedział prof. Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, dziękując odchodzącej dyrekcji.  

Jolanta Talbierska, przyszła dyrektor BUW, która dotąd była kierowała działem zbiorów ikono-
graficznych, powiedziała, że jej poprzedniczka „zostaje w bibliotece, bo gdy wróci po dłuższym odpo-
czynku to będzie mogła dużo jeszcze zrobić dla tej instytucji”. Przyznała, że sama została obdarzona 
wielkim zaufaniem, ale ma nadzieję, że „razem z nową ekipą sprostamy tym wyzwaniom, ale odchodzi 
cała dotychczasowa ekipa i jest to wielki stres dla nas, którzy teraz przychodzimy.  

– Odchodzi epoka w polskim bibliotekarstwie, epoka, która się nazywa Ewa Kobierska-
Maciuszko – powiedział Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej i przewodniczący Krajowej 
Rady Bibliotecznej. Natomiast Elżbieta Stefańczyk, przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol-
skich, zwróciła się do Ewy Kobierskiej-Maciuszko: „szanuję twoją decyzję, ale szanuję też to, że bę-
dziesz miała więcej czasu dla Stowarzyszenia”.  

Ewa Kobierska-Maciuszko jest absolwentką polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim i bi-
bliotekoznawstwa (studia podyplomowe) na Uniwersytecie Jaguiellońskim. W Bibliotece Uniwersytec-
kiej w Warszawie pracuje od 1982 roku, kolejno na stanowiskach: młodszego bibliotekarza w Oddziale 
Opracowania Rzeczowego Zbiorów, sekretarza naukowego, kustosza dyplomowanego, wicedyrektora 
(od 1995) i dyrektora od 2003. Jest współautorka projektu technologicznego i funkcjonalnego nowego 
gmachu BUW na warszawskim Powiślu. Przed trzema laty wspominała: „przeprowadzka Biblioteki 
Uniwersyteckiej do nowego gmachu trwała 1 rok i 2 dni – pierwszy transport książek zebranych z pod-
łóg magazynu głównego w starym gmachu pojechał na Powiśle 26 lipca 1999 roku, ostatnia część ko-
lekcji Gabinetu Rycin znalazła się tam 28 lipca 2000 roku. Taki rok zdarza się wielkim bibliotekom nie 
częściej niż raz na sto lat. Z moich notatek, oficjalnych dokumentów roboczych zapisków próbuję od-
tworzyć ten czas, pracę i determinację nas wszystkich – projektantów, budowniczych, profesorów i bi-
bliotekarzy, ten wielki wysiłek, dzięki któremu BUW na Powiślu jest wyjątkowym miejscem na akade-
mickiej i kulturalnej mapie miasta”.  
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Jest też wiceprzewodniczącą Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Konferencji Dyrekto-
rów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, była do roku 2009 członkiem LIBER Architecture Group 
i Executive Board, wchodzi w skład Rady Naukowej Biblioteki Gdańskiej PAN oraz Zespołu MKiDN ds. 
Certyfikatu ‘Biblioteka+’. Jak napisała w ankiecie do tomu „Who is who”, jaki ukazał się w ramach 
publikacji „Rynek książki w Polsce 2012” (Biblioteka Analiz), jej zainteresowania zawodowe to proble-
my zarządzania bibliotekami naukowymi w procesie transformacji technologicznej, projektowanie 
i wdrażanie zmian w warunkach instytucji budżetowej, architektura bibliotek, a zainteresowania poza-
zawodowe: turystyka indywidualna, psychologia społeczna, zdrowy (i przyjemny) styl życia. 

Dr Jolanta Talbierska jest historykiem sztuki, absolwentką warszawskiej Akademii Teologii 
Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), doktorem nauk humanistycznych, 
kierownikiem najstarszego publicznego zbioru grafiki i rysunku w Polsce – Gabinetu Rycin Biblioteki 
Uniwersyteckiej. Była stypendystką Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i Fundacji z Brzezia Lanckoroń-
skich. Od początku swojej działalności zawodowej związana jest z Uniwersytetem Warszawskim (autor-
skie cykle wykładów w Instytucie Historii Sztuki, Instytucie Archeologii, Instytucie Historycznym), od 
2008 roku także z Wydziałem Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki warszawskiej ASP. Specjalizuje się 
w sztuce dawnej XV-XVIII wieku, historii i technikach rysunku i grafiki oraz zagadnieniach terminolo-
gicznych i metodycznych z tego zakresu. Jej pasją jest również sztuka starożytna. Poza szeroko prowa-
dzoną dydaktyką akademicką jest autorką ponad 250 publikacji (książki, artykuły, eseje, recenzje, 
hasła w polskich i zagranicznych katalogach wystaw oraz w „Wielkiej Encyklopedii PWN”), w tym ksią-
żek poświęconych graficznej i rysunkowej twórczości Stefano della Belli (2001) i Rembrandta van Rijn 
(2004). W bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie była dotąd kierownikiem Gabinetu Rycin. 
Źródło: Rynek Książki.pl, data dostępu 27.03.2013 

Powitanie nowej Dyrektor BUW dr hab. Jolanty Talbierskiej 

Szanowni Państwo, z przyjemnością chciałabym poinformować wszystkich 
naszych Czytelników, Sympatyków, a także społeczność Uniwersytetu War-
szawskiego, że w wyniku konkursu, ogłoszonego 17 grudnia 2012 roku, JM 
Rektor UW, Profesor Marcin Pałys powołał mnie na stanowisko dyrektora Bi-
blioteki Uniwersyteckiej w kadencji 2013-2018. Moja kandydatura została 
zaakceptowana zarówno przez Radę Biblioteczną, jak i Senat UW na posiedze-
niu 20 marca 2013 roku. Funkcję tę obejmuję z dniem 2 kwietnia 2013 roku, 
zastępując Panią Ewę Kobierską-Maciuszko, Osobę doskonale znaną, cenioną, 
szanowaną i lubianą, ogromnie zasłużoną dla Biblioteki, którą zarządzała 
przez ostatnie 10 lat.  
● Życiorys Jolanty Talbierskiej znajdziesz tutaj >>>: 
http://www.buw.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1
649  
● Program Dyrektor BUW znajdziesz tutaj >>>: 

http://www.buw.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1650  
Źródło: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, data dostępu 06.04.2013 

Ekspert: Mózg pracuje tak samo przy czytaniu ebooków i zwykłych książek 

Fot. Fotolia 

Mózg pracuje tak samo przy czytaniu książek 
zwykłych i elektronicznych mówią PAP eksperci. 
Dodają, że książki elektroniczne mają zalety, któ-
re mogą wykorzystać dyslektycy.  

Dr Mateusz Gola, neurokognitywista, 
zajmujacy się badaniem funkcjonowania mózgu, 
ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w War-
szawie powiedział, że procesy w mózgu odpowie-
dzialne za czytanie są takie same przy czytaniu 
książki zwykłej i elektronicznej. „Nie ma teore-
tycznych podstaw, żeby przypuszczać, iż będzie 
różnica w sposobie pracy mózgu podczas czytania 
tekstu na papierze i z e-czytnika, bo to jest ten 

sam proces. To trochę tak jakby zadać pytanie czy czytanie, np.: na papierze pożółkłym różni, się od 
czytania na papierze kredowym. Sam proces nie różni się. Oczywiście mogą wystąpić różnice związane 
z wyrazistością tekstu, ale proces czytania będzie taki sam” - zaznaczył ekspert. 

Podobnego zdania jest dr Marcin Szwed neurofizjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. „W pro-
cesie czytania chodzi o to, aby połączyć znaki widzialne, czyli litery z całą siecią neuronów w mózgu, 
które zajmują się językiem. Dla istoty tego procesu nie ma różnicy czy czytamy książki elektroniczne, 
czy tradycyjne. Niezależnie od tego, jaki jest ten nośnik, na którym pojawia się tekst, jeśli tylko jest 
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w miarę dobrze widzialny, to kompletnie nie ma znaczenia czy czytamy na papierze czy czytamy na 
tablecie, e-czytniku czy komputerze” - wyjaśnił naukowiec. 

Szwed zaznaczył, że e-czytnik mniej męczy oczy niż ekran komputera czy tabletu, najmniej 
jednak - jego zdaniem - oczy będą się męczyć przy czytaniu tekstu na prawdziwym papierze. „Bo tam 
jest prawdziwy druk a na ekranie komputera mamy litery, które są zbudowane z pikseli” - dodał 
Szwed. Neurofizjolog wyjaśnił, że nie ma żadnych badań, które sugerowałyby, iż w trakcie czytania 
z urządzeń elektronicznych mózg będzie pracował mniej efektywnie niż przy czytaniu klasycznej książ-
ki. „Bardzo dużo badań dotyczących czytania było robione przy czytaniu słów wyświetlanych na kom-
puterze i możemy powiedzieć, że ludzie na komputerze są w stanie tak samo szybko czytać jak z kartki 
papieru” - dodał Szwed. 

Naukowiec wyjaśnił, że człowiek czytając jest w stanie jednym rzutem oka zobaczyć i zrozu-
mieć dziewięć liter, jeśli słowo jest dłuższe to musi przenieść wzrok na kolejny fragment słowa (taki 
ruch gałki ocznej zwany jest sakadą). W ten sposób dorosły człowiek jest w stanie ze zrozumieniem 
przeczytać mniej więcej 200 słów na minutę. Okazuje się jednak, że przy wykorzystaniu nowych tech-
nologii tempo czytania może być szybsze. 

„W jednym z eksperymentów naukowcy badali szybkość czytania ze zrozumieniem. Badanym 
wyświetlano jedno słowo po drugim w tym samym miejscu na ekranie komputera. Badani mieli za za-
danie przeczytać te słowa. Okazało się, że ludzie czytali trzy razy szybciej, niż gdy słowa były umiesz-
czone normalnie w linijkach i akapitach, bo nie musieli tracić czasu na sakady. Takiego tempa czyta-
nia nie da się jednak długo utrzymać. Po 15 minutach takiego eksperymentu człowiek jest kompletnie 
wykończony - zaznaczył pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Jak wyjaśnia dr Mateusz Gola z zalet tekstu czytanego z urządzeń elektronicznych takich jak, 
tablet, komputer czy e-czytnik mogą z korzystać dyslektycy, czyli osoby, które mają problemy z czyta-
niem i pisaniem. „Po pierwsze można zmieniać czcionkę i wiemy już z badań nad osobami z dysleksją, 
że niektóre rodzaje czcionek są łatwiejsze do czytania dla dyslektyków. Druga ważna zaleta, dotyczy 
tego, że elektroniczne książki umożliwiają regulowanie kontrastu między literami a tłem. Dzięki czemu 
dyslektykom jest łatwiej czytać, jeśli ten kontrast jest mniejszy - czyli np.: jeśli mamy czarne litery na 
szarym tle niż czarne na białym” - powiedział Gola. 

Czytnik książek elektronicznych zwany także e-czytnikiem, to przenośne urządzenie cyfrowe 
większe od telefonu komórkowego wyposażone w wyświetlacz wykonany w technologii papieru elektro-
nicznego oraz program umożliwiający czytanie przygotowanych w specjalnych formatach cyfrowych, 
książek. Papier elektroniczny nazywany jest ekranem pasywnym, czyli nieświecącym a odbijającym 
światło; powoduje on mniejsze zmęczenie oczu niż ekrany klasycznych komputerów, które mają pod-
świetlane ekrany. 
Źródło: PAP - Nauka w Polsce, data dostępu: 28.03.2013 

 

Plakat Tygodnia Bibliotek 2013 - wersja elektroniczna  

Plakat Tygodnia Bibliotek 2013 - praca autorstwa Damiana Kłaczkiewicza, 
zwycięzcy konkursu na plakat w roku 2013.  

Hasłem Tygodnia Bibliotek jest „Biblioteka przestrzenią dla kreatyw-
nych”. Pozwala ono w różnych formach pokazać pozytywne zmiany, które za-
chodzą w naszych placówkach. Biblioteka, jako przestrzeń dla kreatywnych, 
staje się miejscem inspiracji i realizacji wielu niezwykłych pomysłów na pro-
mowanie literatury i zachęcanie do sięgania po książki każdego odbiorcę, bez 
względu na wykształcenie, wiek czy światopogląd. 

Produkt to plik w formacie JPG, rozdzielczości 300 dpi, wymiary to 
48x68cm. 
● Zamów wersję drukowaną: 
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=197  
● Pobierz za darmo mały plakat do celów promocyjnych: 
http://pliki.sbp.pl/TB2013S.jpg  

Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 06.05.2013 
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Jubileusz 650-lecia księgarstwa 
– komunikat Stowarzyszenia Księgarzy Polskich  

19 marca odbyło się w Klubie Księgarza w Warszawie pierwsze spotkanie zaproszonych przez Zarząd 
Główny Stowarzyszenia Księgarzy Polskich przedstawicieli organizacji wchodzących w skład Komitetu 
Porozumiewawczego Bibliotekarzy, Księgarzy i Wydawców. W spotkaniu uczestniczyli członkowie władz 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Stowarzyszenia Księgarzy Polskich oraz przedstawiciel Polskiej 
Izby Książki. W trakcie spotkania omówiono przesłane wcześniej propozycje dotyczące powołania Ko-
mitetu Organizacyjnego jubileuszu 650-lecia ustanowienia na uczelni krakowskiej zawodu stacjona-
riusza. Rocznica przypada w 2014 roku. 

Zebrani wyrazili przekonanie, że do Komitetu Organizacyjnego powinni wejść również przed-
stawiciele organizacji zrzeszających drukarzy, by w ten sposób Komitet jednoczył wszystkie zawody 
zatrudnione przy produkcji i udostępnianiu książki.  

Dotychczas akces do Komitetu Organizacyjnego obchodów zgłosiły poza uczestnikami wstęp-
nego spotkania także Polskie Towarzystwo Wydawców Książek oraz Izba Księgarstwa Polskiego.  

W związku ze zbliżającymi się obchodami Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich posta-
nowiono zwołać następne spotkanie w pierwszej połowie kwietnia. 

Zarząd Główny SKP 
Źródło: Rynek Ksiązki.pl, data dostępu 03.04.2013 

 

Forum Prawa Autorskiego: pierwsze posiedzenie za nami  

Wprowadzenie do polskiego prawa zasad korzystania z utworów osieroconych oraz zapewnienie szer-
szego dostępu do dzieł, których nakład został wyczerpany (dzieła out-of-commerce) - to główne tematy, 
które podejmowali uczestnicy pierwszego posiedzenia Forum Prawa Autorskiego. Spotkanie z udziałem 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego odbyło się 27 marca w warszaw-
skim kinie Iluzjon. 

„Prawo nie powinno ograniczać dostępu obywateli do dóbr kultury w stopniu, na jaki pozwala-
ją wiążące nasz kraj przepisy międzynarodowe i europejskie. Jako odbiorca kultury doskonale rozu-
miem, że korzystanie z niej jest źródłem, z którego wypływa społeczna kreatywność. Kontakt z kulturą 
uczy wrażliwości i szacunku wobec odmiennych sposobów myślenia. Ma wreszcie niebagatelne zna-
czenie w procesie edukacji i w rozwoju nauk humanistycznych i społecznych. By kultura mogła się 
rozwijać, prawo powinno jednak także należycie chronić efekty aktywności ludzkiego umysłu i wy-
obraźni”- powiedział otwierając Forum minister Bogdan Zdrojewski. 

Jak dodał, prawo autorskie należy dostosować do nowej, cyfrowej rzeczywistości. Jak stwier-
dził również: „Nie oznacza to jednak, że sposobem jest podważenie podstawowych zasad służących 
ochronie twórczości. Bez jej właściwej ochrony w naszym kraju nigdy nie powstanie gospodarka oparta 
na wiedzy. Nowoczesnego prawa autorskiego potrzebuje polski przemysł kreatywny zdolny do tworze-
nia różnorodnych dóbr uwzględniających specyfikę i tradycję polskiej kultury. Bez niego polscy produ-
cenci i różnego rodzaju dystrybutorzy dóbr kultury nie będą w stanie rozwijać swojej oferty i konkuro-
wać skutecznie ze swoimi odpowiednikami z państw, w których twórczość i jej legalna dystrybucja jest 
należycie chroniona”. 
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Na następnych spotkaniach zostaną podjęte tematy dotyczące m.in. alternatywnych źródeł fi-
nansowania Funduszu Promocji Twórczości w miejsce opłat za korzystanie z dzieł znajdujących się 
w domenie publicznej, sposobu implementacji dyrektywy Public Lending Right) czy zakresu odpowie-
dzialności karnej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (p) 
Źródło: Rynek Książki.pl, data dostępu 28.03.2013 

Konsolidacja prywatnych szkół wyższych szansą na przetrwanie na rynku 

Według rejestru Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego 23 prywatne uczel-
nie wyższe znajdują się obecnie w stanie 
likwidacji. Część z nich przejmują inne 
szkoły, budując silne grupy uczelni, które 
mogą zaoferować lepszą i większą kadrę, 
szerszy profil kształcenia i wyższą jakość za 
mniejsze czesne. To ratuje ich istnienie na 
rynku. Problemem jest także obniżenie kry-
teriów przyjmowania na studia na uczel-
niach publicznych, które obecnie walczą 
o każdego studenta.  

Problemy w szkolnictwie wyższym 
to przede wszystkim efekt niżu demogra-

ficznego 
– Na to nakłada się jeszcze strategia uczelni publicznych, które za pieniądze podatnika kształ-

cą młodych ludzi. Te uczelnie znacząco obniżyły standardy jakościowe i przyjmują dużo więcej mło-
dych ludzi niż do tej pory. Czyli mamy takie nożyce: mniej klientów i jeszcze większy strumień do 
uczelni publicznych, co powoduje dramat uczelni prywatnych, które bankrutują. Mówi się, że jedna 
uczelnia upada tygodniowo – mówi Agencji Informacyjnej Newseria profesor Krzysztof Rybiński, rektor 
Akademii Finansów i Biznesu Vistula. 

Bardzo często taką upadającą uczelnię przejmuje konkurencja. Tworzą się grupy uczelni, jak 
Vistula czy Wyższa Szkoła Bankowa. Jak podkreśla rektor tej pierwszej – w tej sytuacji niełatwo będzie 
przetrwać szczególnie prywatnym szkołom ze średniej półki. 

– Może się okazać, że wygrają najlepsi i najgorsi. Najlepsi, ponieważ oni przejmując inne uczel-
nie przejmują też kadrę profesorską, mogą oferować ciekawsze programy studiów, dać studentom moż-
liwość kontaktu z lepszą kadrą. Ale najgorsi też mogą wygrać, bo to będą ci, którzy będą prowadzili 
strategię „sprzedaży dyplomów”, czyli będą oferowali za bardzo niskie czesne byle jaką jakość jak naj-
większej liczbie studentów, którzy chcą po prostu pójść na studia, żeby dostać papier, a nie po to, by 
się czegoś nauczyć – mówi profesor Krzysztof Rybiński. 

Zgodnie z prawem założyciel uczelni niepublicznej może ją zlikwidować dopiero po zapewnieniu 
studentom możliwości kontynuowania studiów. Zanim jednak rozpocznie procedurę likwidacyjną 
uczelni musi uzyskać zgodę ministra nauki i szkolnictwa wyższego. 

Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula pozytywnie ocenia plany Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego dotyczące zmian w kształceniu uczelnianym. 

– Szkolnictwo wyższe w zamyśle minister Kudryckiej ma się podzielić na zawodowe i o profilu 
akademickim. Uczelnie zawodowe mają kształcić osoby na potrzeby konkretnych branż czy firm i to 
jest bardzo dobry pomysł, ponieważ firmy potrzebują takich właśnie pracowników z konkretnymi 
umiejętnościami. Uczelnie powinny także uczyć młodych ludzi odpowiedzialności, słowności, umiejęt-
ności pracy w zespole, pod presją czasu, umiejętności komunikacji, prezentacji i negocjacji – wylicza 
profesor Rybiński. 

Zaznacza jednak, że nie oznacza to marginalizacji uczelni humanistycznych. 
– Uczelnie humanistyczne wyposażają młodych ludzi w zupełnie inne kompetencje niż mają in-

żynierowie. Np. inżynier ma wiedzę techniczną, ale często bywa aspołeczny i nie potrafi pracować 
w zespole. A humanista ma bardzo szerokie horyzonty, ale jak zobaczy kartkę papieru z wzorem to do-
staje palpitacji serca. Jest wiele zawodów, które potrzebują humanistów, więc nie wydaje mi się, żeby 
takie uczelnie były przegrane, dlatego i jedna, i druga grupa uczelni, i humanistyczne, i techniczne, 
mają przed sobą przyszłość w każdym kraju, w Polsce również – reasumuje Krzysztof Rybiński. 
Źródło: Newseria.pl, data dostępu 26.03.2013 
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Ma być łatwiej likwidować „złe” uczelnie. Nad zmianami pracuje resort nauki 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
chce mieć większe uprawnienia do zamy-
kania „złych” uczelni. W projekcie założeń 
do nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym zakłada takie zaostrzenie kryte-
riów oceny, by część szkół nie mogła dalej 
funkcjonować. Ma to uzdrowić polski rynek 
edukacji.  

– Chcielibyśmy zaostrzyć kryteria 
oceny i uniemożliwić funkcjonowanie tym 
podmiotom, które na tym rynku 
nie powinny się pojawić, bo psują opinię 
o polskim szkolnictwie wyższym – mówi 
Agencji Informacyjnej Newseria Daria Na-

łęcz, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. – Chcemy mieć więcej możliwości zamykania bądź 
zawieszania uprawnień w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z autentycznym naruszeniem intere-
sów studentów oraz kadry.  

Trwają również prace nad zamknięciem katalogu opłat, które mogą być pobierane 
przez uczelnie wyższe. Ma on zabezpieczyć studentów przed dodatkowymi, niespodziewanymi obciąże-
niami finansowymi. Resort stoi na stanowisku, że powinien być to negatywny katalog, mówiący za co 
nie wolno pobierać opłat.  

– W uzgodnieniu z przedstawicielami Parlamentu Studentów stwierdziliśmy, że dopuścimy 
zmianę w ustawie mówiącą, że senat określa nie tylko zasady wnoszenia opłat, ale wzorzec umowy 
między studentem a uczelnią. Wówczas również przedstawiciele samorządu studenckiego będą mogli 
brać udział w uchwalaniu tego wzorca. A kandydat wiedziałby dokąd idzie, na jakich zasadach finan-
sowych – mówi wiceminister.  

Resort zamierza także mocniej związać proces dydaktyczny z rynkiem pracy i włączyć w niego 
pracodawców tak, by kwalifikacje i kompetencje absolwentów odpowiadały w większym niż dotychczas 
stopniu oczekiwaniom szefów firm.  

– Chcielibyśmy, by studenci na kierunkach praktycznych musieli uczestniczyć 
w trzymiesięcznych praktykach zawodowych. Zależy nam na tym, żeby uczelnie nie produkowały bez-
robotnych, tylko ludzi dobrze przygotowanych do wyzwań rynku. Chcemy rozróżnić uczelnie i kierunki 
o profilach ogólnoakademickich od kierunków o profilach praktycznych z naciskiem na te drugie – 
tłumaczy wiceminister.  

Resort proponuje także stworzenie możliwości potwierdzania umiejętności i wiedzy zdobytej 
nie tylko w formalnej edukacji, czyli w szkole lub na studiach, ale też w praktyce. Takie potwierdzenie 
dawałoby większe możliwości w kontynuowaniu nauki, bo mogłoby ją np. znacząco skrócić. 
– Chcemy dać możliwość, by również osoba, która nie poszła naturalnym cyklem od początku, mogła 
potem dzięki umiejętnościom, które nabyła, wrócić do edukacji i skrócić sobie cykl kształcenia. Na 
przykład księgowa, która by poszła na finanse i rachunkowość, znałaby temat podobnie lub lepiej niż 
profesor wykładający. Chcemy więc oszczędzić przerabiania materiału, który został dobrze przyswojony 
i dać szansę uzupełnienia tej wiedzy – wyjaśnia Daria Nałęcz.  

W opinii przedstawicielki resortu, uczelnie powinny działać na rzecz środowiska lokalnego – 
współpracować z jego mieszkańcami, pisząc np. ekspertyzy dotyczące spraw lokalnych. Powinny też 
brać pod uwagę specyfikę regionu, w którym funkcjonują.  

– Regiony są różne. Inaczej pod inne zawody będziemy przygotowywali studentów na Śląsku, 
a inaczej nad morzem. Chcemy tę specyfikę podkreślić i umożliwić studentom zdobywanie dobrego 
zawodu – tłumaczy Daria Nałęcz.  

Dodatkowo resort zapowiada zrównanie wszystkich studentów w ich prawach. Nowością będzie 
to, że ci z pierwszego roku będą mogli otrzymać stypendia naukowe.  

W najbliższych tygodniach założenia nowych przepisów mają trafić do konsultacji międzyresor-
towych i społecznych. 

– Chcieliśmy, aby nowa ustawa weszła w życie od 1 października. Ale liczymy się z tym, że mo-
że będzie pojawić się małe opóźnienie, bo niestety jak widać w związku z napływającymi nowymi pro-
pozycjami ten proces uległ przedłużeniu – mówi Daria Nałęcz. 
Źródło: Newseria.pl, data dostępu 04.04.2013 
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Index Copernicus – sędzia we własnej sprawie 

Katalizatorem do napisania tego wpisu była liczba maili i zapytań, którą od Was otrzymałem w sprawie 
indeksowania w bazie Index Copernicus. Zagadnienie to jest skomplikowane, jak cały system ewaluacji 
czasopism. Jednakże mamy tutaj do czynienia z pomieszaniem wielu poziomów, brakiem transparent-
ności oraz z tym, że do nie końca wiadomo, kto jest sędzią, a kto rozdaje „plusiki”. 

W skrócie chodzi o coś takiego: wielokrotnie zostałem zapytany o to, czy warto zapłacić firmie 
Index Copernicus (IC) za przyśpieszoną ewaluację czasopisma – pytania te padały, ponieważ IC wysyła-
ło maile do redaktorów czasopism. Ale po kolei, ponieważ sprawa jest skomplikowana 

 

Początek historii. W lipcu 2011 pojawiły się nowe zasady oceny czasopism 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/pojawily-sie-nowe-zasady-listy-czasopism-punktowanych/], 
w których zostało zaznaczone, że dodatkowe punkty można uzyskać za indeksację czasopisma w ba-
zach. Jakie to są bazy, nie zostało wskazane. To uczyniono dopiero wraz z publikacją 25 listopada 
2011 roku [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/znow-zmieniono-zasady-oceny-czasopism-
generator-za-trzy-dni/] kolejnej zmiany zasad oceny – oprócz podstawowego dokumentu udostępniono 
FAQ [http://ekulczycki.pl/wp-content/uploads/downloads/2011/11/20111128_FAQ.pdf], w którym 
zostały wskazane bazy referencyjne. 

Wśród wskazanych baz widniała baza Index Copernicus (a dokładnie: Index Coperniucs, gdyż 
w dokumencie była literówka). 

28 listopada 2011 roku mogliśmy rozpocząć składanie ankiety ewaluacyjnej czasopisma 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/generator-ankiety-aplikacyjnej-czasopisma-naukowego/]. 

Już wtedy na stronie generatora widniało w stopce strony logo Index Copernicus, ozna-
czające, że IC jest partnerem projektu odpowiedzialnego za wdrożenie generatora. 

Ostatecznie po ukazaniu się nowego wykazu 17 września 2012 roku 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/lista_czasopism_punktowanych/] (został on poprawiony 
w grudniu ubiegłego roku [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/nowy-wykaz-czasopism-
punktowanych-21-grudnia-2012-r/]) na stronie Index Copernicus została uruchomiona oficjalna wy-
szukiwarka czasopism punktowanych [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/wyszukiwarka-
czasopism-punktowanych-index-copernicus-nie-podoba-mi-sie-takie-rozwiazanie/]. Nie na stronie mi-
nisterstwa, lecz na stronie partnera. IC jako jedyny podmiot ma dostęp do danych składanych przez 
czasopisma (obecnie część informacji jest dostępna na stronie Polskiej Bibliografii Naukowej 
[https://pbn.nauka.gov.pl/]). IC rozesłało do redaktorów newsletter, w którym zachęcało do zareje-
strowania się (podania swoich danych), aby móc skorzystać z wszystkich opcji wyszukiwarki. Tylko że 
te „ukryte” opcje są dostępne od razu na stronie Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) – czyli tam gdzie 
był generator ankiet. 

Powstają nieoficjalne wyszukiwarki [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/nowa-
wyszukiwarka-czasopism-punktowanych/] oraz próby poradzenia sobie z brakiem danych do sortowa-
nia [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/sprawdz-punktowanie-publikacji-po-roku-wydania/], ale 
wciąż to nie jest to, co być powinno. 
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Kim jest Index Copernicus? Na stronie POLON-u [http://polon.nauka.gov.pl/system] (główne-
go systemu, którego składową jest np. Polska Bibliografia Naukowa) dowiadujemy się, że Index Coper-
nicus jest Partnerem projektu POLON. Znajduje się tam taki opis: 

Index Copernicus (http://indexcopernicus.com). Index Copernicus International istnieje 
od 1995 roku. Pierwszym obszarem działalności Spółki było wydawanie czasopisma naukowe-
go z zakresu medycyny klinicznej. W 2006 roku po stworzeniu serwisu Index Copernicus™ (IC) 
w oparciu o algorytmy, metodologię oraz rozwiązania analityczne, objęte ochroną patentową w 
Stanach Zjednoczonych, Spółka udostępniła system użytkownikom na całym świecie. Obecnie 
w IC, który stał się platformą globalnej współpracy naukowej w formie informacyjno-
społecznościowego portalu zarejestrowanych jest blisko 300 tys. profili naukowców. Dzięki mo-
dułowi IC Scientists, będącemu częścią serwisu IC, naukowcy z całego świata reprezentujący 
branże SMT (Science, Technology, Medicine) mają możliwość publikacji swoich prac naukowych 
i poddawanie ich ocenie grona pozostałych użytkowników. W 2007 roku Spółka wprowadziła 
platformę VRG zintegrowaną z IC Scientists do wykorzystywania we współpracy z międzynaro-
dowym i koncernami farmaceutycznymi do prowadzenia badań klinicznych leków w Polsce i w 
krajach Europy Środkowej i Wschodniej. 

Dobrze, ale gdzie jest problem? Oprócz tego, że już kwestia z wyszukiwarką budzi kontrower-
sje, pojawiła się kolejna sprawa. Mianowicie indeksacja. Wraz z pojawieniem się zapisu o indeksacji 
w zasadach oceny czasopism, polskie bazy zaczęły przeżywać istne oblężenie. Nagle okazało się, że kil-
ka tysięcy czasopism, chce już/teraz/now być indeksowanych. Wszystko dobrze, ale to wymaga czasu. 
Jeżeli dołożymy do tego informację, że większość baz bibliograficznych indeksuje za darmo, to sytuacja 
wygląda zgoła odmiennie. 

Indeksacja w Index Copernicus jest darmowa. Ale trzeba pamiętać, że: 
1. W 2011 roku wprowadza się nowe zasady oceny czasopism, w których za indeksację w bazach przy-

znaje się punkty. 
2. Jedną z baz jest Index Copernicus. 
3. Index Copernicus jest (pod)wykonawcą systemu zbierania ankiet. 
4. Index Copernicus ma jedyną oficjalną wyszukiwarkę czasopism punktowanych. 
5. Zgodnie z zapowiedzią MNiSW pod koniec I kwartału 2013 roku mają zostać ogłoszone nowe zasady 

oceny czasopism. 
6. W 2013 roku musi ukazać się nowy wykaz, zatem proces zbierania ankiet będzie musiał zakończyć 

się w II kwartale. 
7. Na początku 2013 roku IC rozsyła maile do redakcji (w sprawie indeksacji czasopism – oczywiście 

dla zainteresowanych redakcji), w których stoi: 
● Do dnia 28 lutego br. należy wypełnić elektroniczną ankietę IC Journal Master List. 
● Czasopismo zostanie poddane ocenie eksperckiej. Periodyki oceniane są zgodnie z kolejnością zgło-
szeń. Rokrocznie wyniki indeksacji IC Journal Master List publikowane są w październiku. Z uwagi na 
bardzo duże zainteresowanie indeksacją w bazie IC Journal Master List przypominamy Państwu, że 
Index Copernicus oferuje swoim Klientom możliwość przeprowadzenia „Ewaluacji na życzenie”. Aby 
dowiedzieć się więcej prosimy o kontakt z Biurem IC 
[http://copernicus.enewsletter.pl/k2/1179/m/w5/20b4998951b2a]. 
● Indeksacja czasopisma w bazie IC Journal Master List następuje po zakończeniu procesu oce-
ny i uzyskaniu punktacji ICV (Index Copernicus Value). 
● Indeksacja w naukowych bazach danych – w tym w IC Journal Master List – jest punktowana 
w ewaluacji prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Oznacza to, że czasopismo, aby być indeksowanym, musi zostać ocenione. Logiczne? Logiczne, 
ok. IC ma dużo zgłoszeń. No jasne. Zatem IC proponuje „ewaluację na życzenia”. Co to jest? 

IC Ewaluacja na życzenie gwarantuje Państwu otrzymanie oceny ICV wraz ze szczegó-
łowym raportem w terminie 21 dni od momentu zaksięgowania wpłaty. Koszt przeprowadzenia 
IC Ewaluacji na życzenie wynosi 400 pln netto (od jednego czasopisma). 

To oznacza, że jak się zapłaci, to się przeskoczy w kolejce i w trzy tygodnie będziemy ocenieni, 
a więc zaindeksowani. I – co jest podkreślane – będziemy mogli wskazać w ankiecie czasopisma indek-
sowanie w IC. A jak nie zapłacimy, to dostaniemy wyniki już chyba po zamknięciu generatora. 

Tylko, że IC postępuje tak jak każdy inny normalny biznes. I robi to dobrze – od strony bizne-
sowej. Ale powtórzmy sobie raz jeszcze w skrócie najważniejsze kroki: 
1. Za bycie indeksowanym w Index Copernicus można (pośrednio) uzyskać punkty w ocenie czaso-

pism. 
2. Index Copernicus jest (pod)wykonawcą systemu zbierania ankiet i partnerem MNiSW. 
3. Index Copernicus za szybszą ewaluację – będącą podstawą indeksacji – pobiera opłatę. 

Buduję system, potem wyznaczam siebie jako jednego z głównych dostawców dóbr, po-
tem pozwalam płacić mi za dostęp do moich kanałów. A na końcu nagrodzę moich własnych 
klientów. 
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Czy tylko mi coś tutaj nie pasuje? Bo ja wciąż nie wiem, jak odpowiadać na pytanie, czy warto płacić 
za to? Dla mnie nie jest to przejrzysta relacja. 

Emanuel Kulczycki 
Źródło: Warsztat badacza, data dostępu 03.04.2013 

Poprawki poradnika i kilka słów o waszych uwagach 

Na początku lutego opublikowałem poradnik na temat Google Scholar 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/poradnik/]. Od tego czasu otrzymałem bardzo dużo wiadomo-
ści i zapytań związanych nie tylko z samą tematyką, ale również formą poradnika. Wszystkie uwagi 
bardzo wnikliwie analizowałem i spisywałem sugestie. Wiele było bardzo celnych, część była godna 
rozważania, zdarzały się również uwagi absurdalnie-radosne. W weekend zamieściłem w AMUR 
[http://hdl.handle.net/10593/4369] wersję 1.1. publikacji. Zgodnie z zapowiedzią: aktualna jest zaw-
sze pod adresem http://ekulczycki.pl/poradnik/. 

Chciałbym serdecznie podziękować za wszystkie uwagi przede wszystkim Dominice Palecznej, 
Wojciechowi Myszce oraz Maciejowi Michalskiemu. Nie wszystkie sugestie udało mi się wdrożyć – część 
wymaga dodatkowej pracy, a z niektórymi się po prostu nie zgadzam. W wersji 1.1 ograniczyłem się do 
literówek, błędów składu, przesunięć itd. Wciąż chcę rozwijać poradnik i ta wersja na pewno nie jest 
ostatnią. 

 
Wersja epub i mobi 

Wiele osób ucieszyło się z ebooków przygotowanych przez inscripte.pl [http://inscripte.pl/], ale nie 
można było ich otworzyć w Adobe Digital Editions. W wersji 1.1. ta niedogodność została poprawiona i 
już spokojnie można czytać w ADE (trzeba tylko korzystać z najnowszej wersji 2.0). 
Jak poradnik został odebrany? 

Poradnik był dystrybuowany głównie poprzez repozytorium AMUR. W ciągu półtora miesiąca 
został pobrany ponad 1500 razy. Oczywiście nie liczę innych kanałów upowszechniania takich jak 
Academia.edu czy „krążące” między Czytelnikami PDF-y. 

 

Publikacja została odebrana bardzo pozytywnie. Oczywiście pojawiły się również głosy krytyczne, 
w których wskazywano m.in. na: (1) zbyt trudną i niepotrzebną tematykę podjętą w poradniku, (2) zbyt 
kolokwialny język, (3) problemy techniczne z plikiem (np. zbyt duża waga), (4) propagowanie kiepskiego 
narzędzia. 
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Wiele osób podkreślało w korespondencji, że brakuje takich publikacji na naszym rynku. Nie 
ma się co dziwić: nie jest to na naszym rynku zadomowiona tematyka. Mogę jedynie zdradzić, że w tym 
roku ukaże się jeszcze kilka bardzo potrzebnych i ważnych broszur związanych z tematyką otwartej 
nauki. Skąd wiem? Sam będę autorem jednej, która będzie skierowana do wydawców czasopism. 

Emanuel Kulczycki 
Źródło: Warsztat badacza, data dostępu 27.03.2013 

________________________________________________________________ 

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 
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