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INFORMACJE DLA FACHOWCÓW 

Tydzień Bibliotek 2012, 8-15 maja 2012 roku 

Opis. Praca autorstwa Joanny Latały - studentki Informacji Naukowej i Bibliote-
koznawstwa oraz Zarządzania Własnością Intelektualną Uniwersytetu Jagielloń-
skiego - zwycięzcy konkursu na plakat promujący Tydzień Bibliotek 2012. 

Dziewiąty już raz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje 
w dniach 8-15 maja 2012 roku Tydzień Bibliotek - akcję społeczną, którą realizu-
ją wszystkie rodzaje bibliotek, szkoły, ale także media, wydawnictwa i samorządy. 
Głównym celem tego ogólnopolskiego programu jest promocja czytelnictwa, po-
pularyzacja bibliotek, ich pracy i osiągnięć, jako ważnego elementu rozwoju inte-
lektualnego oraz kulturalnego Polaków. 

W roku 2012 imprezy Tygodnia Bibliotek będą poprzedzały czerwcowy 
turniej piłkarski EURO 2012, do którego od dłuższego czasu trwają intensywne 
przygotowania, nie tylko sportowe, ale też inne - związane z budową infrastruk-
tury oraz zapewnieniem kibicom odwiedzającym Polskę wielu atrakcji, również 
kulturalnych. W działania te niewątpliwie wpisać się mogą biblioteki. Hasło „Bi-

blioteka ciągle w grze!” jest nie tylko aluzją i nawiązaniem do piłkarskiego EURO, ale także pozwala uświa-
domić miejsce bibliotek w społecznej infrastrukturze. Systematycznie prowadzona automatyzacja zbiorów, 
wiele nowych lub zmodernizowanych budynków, wprowadzenie do zbiorów nowych nośników treści i boga-
ta oferta form upowszechniania czytelnictwa powodują, że usługi naszych placówek są na coraz wyższym 
poziomie i zyskują uznanie rzeszy odwiedzających je czytelników. W grze jaka się toczy o uczestnictwo 
w aktywnym działaniu społecznym biblioteki dysponują wszechstronnością udostępnianych zbiorów, skie-
rowanych do różnych grup odbiorców, różnorodnością form (zbiory tradycyjne, narzędzia internetowe) 
i coraz lepszymi warunkami lokalowymi. Prowadzone w ostatnich kilku latach dyskusje, akcje czytelnicze 
czy nawet powstające stowarzyszenia obywatelskie, fundacje wyraźnie ożywiły zainteresowanie biblioteka-
mi.  

Hasło Tygodnia Bibliotek 2012 pozwala w różnych formach pokazać pozytywne zmiany, które za-
chodzą w naszych placówkach. Oczywiście jest też dobrą okazją do promowania literatury o sporcie, 
zwłaszcza piłki nożnej, wystaw, plakatów czy albumów dotyczących tej tematyki, a także stosowania 
w życiu codziennym zasad fair play. 
Zobacz też: 

● Konkurs na najlepsze działania promujące czytelnictwo w Tygodniu Bibliotek 2012, pod hasłem 
„Biblioteka ciągle w grze!”: http://www.sbp.pl/konkurs/informacje?konkurs_id=4818  

● Serwis Tygodnia Bibliotek 2012: http://www.sbp.pl/tydzienbibliotek/2012  
Źródło: Ogólnopolski serwis bibliotekarski SBP, data dostępu 04.05.012 



 

Odjazdowy Bibliotekarz 2012  
– inauguracja, Chocz, 1 maja 2012 roku 

W Choczu pod szyldem Biblioteki Publicznej Gminy Chocz we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
w Choczu, Warsztatami Terapii Zajęciowej w Nowolipsku i Sołtysa Wsi Nowolipsk pojechało 75 osób. Rajd 
odbył się 1 maja b.r. Uczestnicy rajdu wyruszyli spod Biblioteki, skierowali się ulicą Grodziecką w kierun-
ku Nowego Oleśca, a następnie podziwiali piękne chockie lasy wiodące na Nowolipsk. 7 km trasa zaprowa-
dziła ich do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowolipsku, na terenie których przy ognisku prowadzone 
były rozmowy o książce, aktywnym wypoczynku i nie tylko. Organizatorzy akcji zapewnili uczestnikom 
wiele atrakcji – m.in. losowanie nagród ufundowanych m.in. przez Wydawnictwo Nisza czy Wydawnictwo 
Kojro, a także wystawę książek o tematyce regionalnej i turystycznej. Kierownik WTZ Nowolipsk zaprosił 
uczestników rajdu na zwiedzanie sal Warsztatów oraz zapoznanie się z z ich działalnością. Biblioteka Pu-
bliczna Gminy Chocz uczestniczyła w tej ogólnopolskiej akcji po raz pierwszy. W maju 2012 roku w całej 
Polsce do akcji włączyło się 86 miejscowości. Patronat nad akcją objęło Stowarzyszenie Bibliotekarzy Pol-
skich i portal dla bibliotekarzy pulowerek.pl. Patronat medialny nad chockim Odjazdowym Bibliotekarzem 
objęła Gazeta Pleszewska i portal naszemiasto.pl. 
Źródło: Biblioteka Publiczna Gminy Chocz, data dostępu 02.05.2012 
Zobacz również: Chocz - Rajd rowerowy miłośników książek i dwóch kółek, dokument online: 
http://pleszew.naszemiasto.pl/galeria/zdjecia/1386115,chocz-rajd-rowerowy-milosnikow-ksiazek-i-
dwoch-kolek,galeria,2555523,id,t,tm,zid.html#.T6DpKZyn0hI.facebook, data dostępu 02.05.2011 
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Upublicznianie dzieł out-of-commerce:  
zaproszenie PIK i SAiW „Polska Książka”, Warszawa, 10 maja 2012 roku 

Jak pogodzić interesy wydawców, autorów i bibliotek w kwestii digitalizacji - czy francuskie rozwiąza-
nia mogą być dla nas wzorem? 

Polska Izba Książki oraz Stowarzyszenie Autorów i Wydawców „Polska Książka” zapraszają 10 
maja [2012 roku], w godz. 10.00-12.00 do Sali Rudniewa w Pałacu Kultury i Nauki na debatę poświę-
coną europejskiemu modelowemu porozumieniu dotyczącego podstawowych zasad digitalizacji i pu-
blicznego udostępniania dzieł niedostępnych w handlu (out-of-commerce).  

W trakcie naszego spotkania chcemy przedstawić zarówno jego założenia, jak i francuską 
ustawę wprowadzającą pod tym kątem odpowiednie regulacje prawne wraz z ich omówieniem oraz 
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analizą ich wad i zalet. W towarzyszącej spotkaniu dyskusji będziemy również chcieli zastanowić się, 
czy podobne rozwiązania są potrzebne w Polsce. 

20 września 2011 roku zostało zawarte w Brukseli porozumienie dotyczące podstawowych za-
sad digitalizacji i publicznego udostępniania dzieł out-of-commerce, w którym organizacje zrzeszające 
wydawców, autorów, biblioteki oraz organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami 
pokrewnymi wypracowały pod patronatem Komisji Europejskiej modelowe porozumienie branżowe 
określające zasady digitalizacji i publicznego udostępniania dzieł out-of-commerce. Zgodnie z ideą mo-
delowego porozumienia w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej krajowe organiza-
cje powinny wypracować podobne porozumienie w jak największym stopniu odpowiadające specyfice 
danego państwa. 

W związku z tym, w marcu tego roku, została przyjęta we Francji ustawa dotycząca cyfrowego 
użytkowania XX-wiecznych książek będących poza obrotem handlowym, dopuszczająca możliwość li-
cencjonowania digitalizacji książek wydanych przez 1 stycznia 2001 roku we Francji. 

Zgodnie z nią ma być opublikowana powszechnie dostępna lista dzieł out-of-commerce, spo-
rządzona z wykorzystaniem instrumentów procesu ARROW. W ciągu sześciu miesięcy od jej upublicz-
nienia autorzy i wydawcy będą mieli możliwość wycofania swoich publikacji z tej listy poprzez uzyska-
nie wyłącznego 2-letniego okresu na ich wykorzystanie. 

Jeżeli w okresie półrocznym nie skorzystają z tego uprawnienia, wyznaczone przez Minister-
stwo Kultury organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (OZZ) uzyska prawa do digitali-
zacji i udostępnienia dzieł out-of-commerce. Jednak wydawcy papierowych edycji tych dzieł przez 
okres pierwszych dwóch miesięcy od chwili przeniesienia praw do OZZ będą mieli pierwszeństwo uzy-
skania 10-letniej wyłącznej licencji na te dzieła (chyba że umowa wydawnicza już wygasła i autor wy-
razi sprzeciw). 

Potem OZZ może przyznać każdemu zainteresowanemu - np. innemu wydawcy - 5-letnią nie-
wyłączną licencję na te tytuły. Jednak wydawcy w każdej chwili przysługuje prawo do zmiany statusu 
dzieła z out-of-commerce na in-commerce i wówczas uzyskuje on półtoraroczną możliwość eksploatacji 
tego dzieła w dowolnej formie. 

Na początku maja SAiW „Polska Książka” opublikuje raport analizujący europejskie i francu-
skie rozwiązania w tym zakresie.  
Źródło: Rynek Książki, data dostępu 0405.2012 

Profesor Ewa Nawrocka: Wszyscy jesteśmy przestępcami [WIDEO] 

„Czy tak głęboko zanurzyliśmy się w szambie, że pokochaliśmy smród rozkładu?” - pyta w dramatycz-
nym wystąpieniu na uczelnianej konferencji prof. Ewa Nawrocka z Uniwersytetu Gdańskiego. Ta wy-
powiedź to reakcja na nikły odzew pracowników UG na jej próby walki o poprawienie sytuacji na uni-
wersytecie. […]  
Ewa Tomaszewicz 
● Więcej... 
http://wyborcza.pl/1,75248,11644989,Profesor_Ewa_Nawrocka__Wszyscy_jestesmy_przestepcami.ht
ml#ixzz1tszuD7bj, data dostępu 02.05.2012 

Gdzie zarabiają polscy naukowcy? 

31 stycznia 2012 roku. – Wstyd minie, a pieniądz zostanie - tego motto trzymają się polscy pracownicy 
naukowi, którzy oprócz pracy na uczelni piszą książki sensacyjno-erotyczne, sprzedają na targu wa-
rzywa lub zasiadają w radach nadzorczych. Jedni, by związać koniec z końcem. Drudzy, by pławić się 
w luksusach. […] Robert Kulig Onet Biznes  
● Więcej znajdziesz tutaj: http://biznes.onet.pl/gdzie-zarabiaja-polscy-naukowcy,18494,5013760,1,news-detal , 
data dostępu 05.05.2012 

Trudniej o doktorat i habilitację 

Obowiązujące od października 2011 r. przepisy miały ułatwić karierę naukową dzięki przyspieszeniu 
i uproszczeniu procedur. Tak się nie stało.  

– Zmiany w modelu kariery naukowej powinny zwiększyć liczbę doktoratów i habilitacji – 
twierdzi Marek Ratajczak, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. 

Tymczasem z danych Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów wynika, że przez siedem miesięcy 
nikt nie uzyskał stopnia doktora i tytułu profesora zgodnie z nowymi przepisami. Stare zasady habili-
tacji wybrało 120 doktorów, a nowe 100. Z tej drugiej grupy tylko nieliczni otrzymali stopień. 

Przez dwa lata, tzn. do końca września 2013 r., osoby występujące o nadanie stopnia doktora 
habilitowanego mogą zdecydować, czy chcą być oceniane według starych czy nowych zasad. Wybiera-
jąc stare, decydują się na przeprowadzenie przewodu, a nie postępowania. […] Jolanta Ojczyk 
● Cały artykuł znajdziesz tutaj: Rzeczpospolita, dokument online: 
http://www.rp.pl/artykul/793802,868333-Stopnie-naukowe--Male-szanse-na-doktorat-i-
habilitacje.html, data dostępu 02.05.2012 
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Uczestnictwo ludności w kulturze w 2009 roku 

● PDF: pobierz (10199,76 KB): 
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/kts_uczestnictwo_ludnosci_w_kulturz
e_w_2009.pdf  
● ZIP: pobierz (9439,99) 
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/kts_uczestnictwo_ludnosci_w_kulturz
e_w_2009.zip  
Częstotliwość: wydanie co 5 lat 
Data publikacji: 04.05.2012 

Przekroje: wiek, płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania (region, miasto-wieś), typ społeczno-
ekonomiczny gospodarstwa domowego 
Opis. Formy aktywności kulturalnej, korzystanie z ofert instytucji kultury, częstotliwość uczestnicze-
nia w życiu kulturalnym, rozwijanie zainteresowań artystycznych i hobbystycznych ludności, korzy-
stanie ze współczesnych środków komunikacji, ocena możliwości uczestnictwa w kulturze. 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, data dostępu 04.05.2012 

Dyskryminacja studentów prywatnych uczelni w bibliotekach AWF-u i UWr? 

08.04.2012. Studenci Dolnośląskiej Szkoły Wyższej skarżą się, że nie mogą wypożyczać książek z bi-
bliotek AWF-u i Uniwersytetu Wrocławskiego.  

 

Adrian Krzeszowiec, student DSW 
Nie mogą, bo zabrania im tego regulamin bibliotek Akademii Wychowania Fizycznego i Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Na problem zwróciła uwagę niedowidząca studentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we 
Wrocławiu, Magdalena Wierna, która chciała wypożyczyć książki na AWF-ie. 

- Niestety, nie mogłam tego zrobić, bo zabrania tego regulamin - mówi Magda. - To dla mnie 
duży problem, ponieważ piszę pracę na temat aktywności sportowej i potrzebna jest mi literatura, któ-
ra znajduje się w bibliotece AWF-u. Mam nadzieję, że uda się zmienić przepisy. 

DSW: To dyskryminacja! 
Zdaniem Stefana Kubowa, dyrektora biblioteki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, w ten sposób 

dyskryminuje się studentów niepublicznych uczelni. 
- Z naszej biblioteki może korzystać bezpłatnie każdy, niezależnie od tego, z jakiej jest uczeni - 

podkreśla Kubow. - Regulamin bibliotek AWF-u czy Uniwersytetu Wrocławskiego dyskryminuje stu-
dentów uczelni prywatnych. 

Stefan Kubow interweniował już w tej sprawie u Małgorzaty Podgórskiej, dyrektor biblioteki 
AWF-u. Bezskutecznie. Otrzymał odpowiedź, że problemu nie ma, bo wszyscy studenci mogą korzystać 
z czytelni, znajdującej się w bibliotece.  

- Tak jest w większości bibliotek uczelni wyższych we Wrocławiu - tłumaczy w rozmowie z MM 
Małgorzata Podgórska.  

Sprawdziliśmy to. Na przykład w bibliotece Politechniki Wrocławskiej każdy może wypożyczyć 
książki do domu, bez względu na to, czy studiuje na uczelni państwowej czy prywatnej (trzeba wpłacić 
kaucję w wysokości 50 zł).  

- Poza tym, mamy też Dolnośląską Bibliotekę Cyfrową. Każdy student może korzystać ze zbio-
rów w formie elektronicznej - mówi Agnieszka Niczewska, rzecznik Politechniki Wrocławskiej. 

Podobnie jest zresztą na Uniwersytecie Przyrodniczym - jeśli książka jest wyjątkowo droga, 
wpłaca się nawet więcej niż 50 zł.  
Będą płatne karty w bibliotece DSW?  

Dla Stefana Kubowa sytuacja jest na tyle bulwersująca, że opisał ją na swoim blogu:  
„Od samego zarania naszej uczelni postanowiliśmy realizować w praktyce ideę otwartości za-

sobów nauki, nie bacząc na to, że biblioteka powstawała dzięki czesnemu wpłacanemu przez naszych 
studentów... - pisze Kubow, a zasady, jakie obowiązują w bibliotekach AWF-u i Uniwersytetu Wrocław-
skiego komentuje w następujący sposób: 
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„Postanowiłem z tym walczyć. Najprościej byłoby zastosować się do zasady „Jak Kuba Bogu, 
tak Bóg Kubie”. Ale zaprzeczylibyśmy tym sposobem szczytnej idei. Więc na razie wprowadzimy od-
płatność za wydanie kart bibliotecznych i poinformujemy publicznie o przyczynie podjęcia tego kroku”.  

 

Karolina Kajta, studentka DSW nie chce korzystać z biblioteki UWr. 

Studenci szukają luk w regulaminach 
Tak samo jak biblioteka AWF-u działa natomiast wypożyczalnia Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Książki mogą z niej wypożyczać jedynie studenci szkół państwowych. Osoby kształcące się na uczel-
niach prywatnych, mogą skorzystać jedynie z czytelni, a i z tym są problemy.  

- Ostatnio chciałem wypożyczyć w czytelni do pracy licencjackiej książkę o tabloidyzacji prasy. 
Trzeba się sporo nachodzić, złożyć podanie do rektora, a z wypożyczalni w ogóle nie można skorzystać - 
skarży się Adrian Krzeszowiec, student dziennikarstwa sportowego w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. - 
Koledzy mi mówili, że w bibliotece na Szajnochy można to jakoś ominąć, ale trzeba przynieść zaświad-
czenie, że się pracuje. 

Podobne zdanie na temat biblioteki UWr ma Karolina Kajta, studentka multimediów i komuni-
kacji elektronicznej na DSW. 

- Faktycznie, kiedyś próbowałam się zapisać do Biblioteki Uniwersyteckiej i pamiętam, że był z 
tym problem - mówi.  

Kinga Czernichowska 

Komentarz odautorski. Według pracowników bibliotek AWF-u i Uniwersy-
tetu Wrocławskiego problemu nie ma, a innego rozwiązania wprowadzić nie 
można. Okazuje się, że jednak, że można, a najlepszym tego dowodem są 
zasady, jakie obowiązują w bibliotekach UP i PWr. Moim znajomym, studiu-
jącym podobnie jak ja na Uniwersytecie Wrocławskim, niejednokrotnie zda-
rzało się korzystać ze zbiorów DSW. Szkoda, że nie działa to w drugą stronę. 

Źródło: Moje Miasto: Wrocław, dokument online: 
http://www.mmwroclaw.pl/408616/2012/4/9/dyskryminacja-studentow-prywatnych-uczelni-w-
bibliotekach-awfu-i-uwr?category=news, data dostępu 30.04,2012 

Flexicurity, seminarium,  
Pułtusk, 19-21 marca 2012 roku 

W dniach 19-21 marca 2012 roku dzięki Związkowi Zawodowemu Bibliotekarzy i Pracowników Biblio-
tek „Bibliotekarze Polscy” oraz Radzie OPZZ Województwa Mazowieckiego miałam możliwość uczestni-
czenia w seminarium na temat flexicurity. 

Flexicurity czyli kompromis pomiędzy elastycznością na rynku pracy a jej bezpieczeństwem. 
Seminarium trwało trzy dni, odbyło się w pięknym zamku w Pułtusku. Podczas trwania semi-

narium zrealizowano następujące bloki tematyczne: prawo pracy, prawo związkowe oraz negocjacje. 
Odbyła się także część warsztatowa, gdzie na bieżąco można było wiedzę teoretyczną zamienić 

na praktyczną pod okiem wykładowców, dopytać i uzupełnić informacje. Bardzo dobrze przygotowani 
wykładowcy pomogli mi usystematyzować dotychczas posiadaną wiedzę oraz w jasny i klarowny spo-
sób przekazali nowe dla mnie zagadnienia, za co im, jak i organizatorom serdecznie bardzo dziękuję. 

Trzy dni minęły szybko, mimo długich godzin wykładowych, przebiegły w miłej przyjacielskiej 
atmosferze, gdzie można było nawiązać nowe kontakty nie tylko biblioteczne. 

Organizatorom życzę kolejnych tak dobrze zorganizowanych szkoleń a sobie możliwości 
uczestnictwa w nich. 

Justyna Stępień 
Zastępca Dyrektora  

Biblioteki Uczelni Łazarskiego 
Źródło: Związek Zawodowy Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek „Bibliotekarze Polscy”, data dostępu 
03.05.2012 
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NOWOŚCI WYDAWNICZE 

Biblioteka i informacja w aktywizacji regionalnej  

Biblioteka i informacja w aktywizacji regionalnej: praca zbioro-
wa / pod red. Doroty Grabowskiej, Elżbiety Barbary Zybert. 
Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol-
skich, 2012,– 204 s.; ISBN: 978-83-61464-97-6; Seria: Nauka - 
Dydaktyka – Praktyka 

Sugestywna wizja biblioteki jako “trzeciego miejsca” - miejsca ważnego, miej-
sca, w którym kwitnie życie towarzyskie i społeczne. Autorzy pokazują jak 
biblioteki stają się placówkami nowej generacji – centrami kultury i edukacji 
kształcącymi umiejętności oraz nawyki korzystania z technologii informacyj-
no-komunikacyjnych. Obok przykładów typowo polskich jest też obraz fran-
cuskich bibliotek publicznych i ich roli w pielęgnowaniu narodowego i lokal-
nego dziedzictwa kulturowego. Zbiór tekstów stworzony przede wszystkim 

z myślą o bibliotekach publicznych, które chcą zwiększyć swoją kulturotwórczą i informacyjną rolę. 
Pomysły i inspiracje można z tej książki czerpać garściami! 
Spis treści 
● Wstęp (Elżbieta Barbara Zybert)  
● Justyna Jasiewicz: Biblioteka – „trzecie miejsce”  
Małgorzata Kisilowska: Wchodzenie w kulturę przez tekst? Współpraca bibliotek i innych instytucji 
kultury w środowisku lokalnym  
● Małgorzata Pietrzak: Rola i zadania sztuki teatru we współczesnej edukacji i kulturze nie tylko bi-
bliotecznej  
● Jan Franciszek Nosowicz: Nazwy własne jako źródło wiedzy o swojej „małej ojczyźnie”  
● Dorota Grabowska, Jan Franciszek Nosowicz: Źródła informacji bezpośredniej  
●Dariusz Grygrowski: Automatyzacja bibliotek publicznych na półmetku. Jaki system dla najmniej-
szych?  
● Mikołaj Ochmański: Finansowanie lokalnych bibliotek publicznych w polsce  
● Iwona H. Pugacewicz: Francuskie bibliotekarstwo publiczne: historia, organizacja, perspektywy 
Zamówienia realizuje sklep internetowy Wydawnictwa SBP, dokument online:  
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=177, data dostępu 04.05.2012 

Indeksowanie treści  

Indeksowanie treści / Piotr Malak. Warszawa: Wydawnictwo 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012,– 196 s.; ISBN: 
978-83-61464-42-6, Seria: Nauka - Dydaktyka – Praktyka 

Słowa kluczowe – klucz do informacji czy źródło chaosu? Autor rozważa zalety 
i wady reprezentacji treści poprzez słowa kluczowe i analizuje to zjawisko jako 
dominującą formę wyszukiwania. Badacz skupia się też na porównaniu dwóch 
typów przetwarzania i opracowania informacji: automatycznego i kognitywne-
go. W podzielonej na dwie części książce nie zabrakło praktycznych wskazó-
wek z zakresu optymalizacji tekstu na potrzeby automatycznego przetwarzania 
oraz prezentacji nowatorskiej metody badawczej. Zagadnienia poruszone w 
„Indeksowaniu treści“ znajdą swoje miejsce podczas zajęć dotyczących wyszu-
kiwania informacji, przydadzą się osobom pracującym z informacją cyfrową, 
bibliotekarzom oraz badaczom procesów przetwarzania informacji. 

Spis treści 
WSTĘP 
WYSZUKIWANIE INFORMACJI W SIECI ROZLEGŁEJ: KATALOGI STRON WWW A WYSZUKIWARKI 
INTERNETOWE 
CEL I STRUKTURA PRACY 
ZWIĄZKI NLP Z INFORMACJĄ NAUKOWĄ 
1.1.  WPROWADZENIE TEORETYCZNE DO PRZETWARZANIA JĘZYKA NATURALNEGO 
1.2.1.  Ustalenia terminologiczne związane z nazwą badań nad tekstami języka naturalnego 
1.2.  WYBRANE KIERUNKI BADAWCZE 
1.2.1.  Wyszukiwanie informacji w dokumentach 
1.2.2.  Grupowanie dokumentów (klasteryzacja) 
1.2.2.1. Grupowanie oparte o wzorce 
1.2.2.2. Grupowanie bezwzorcowe 
USTALENIA TERMINOLOGICZNE ORAZ WYBRANE METODY KOMPUTEROWEGO PRZETWARZANIA  
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JĘZYKA NATURALNEGO 
2.1.  TERMINY PRZYJĘTE W KSIĄŻCE 
2.2.  ANALIZA KWANTYTATYWNA TEKSTÓW 
2.2.1.  Jednostki badania kwantytatywnego tekstów 
2.2.2.  Cechy statystyczne jednostek leksykalnych 
2.2.3.  Zależności leksykalne 
2.3.  WYBRANE METODY REPREZENTACJI TREŚCI DOKUMENTÓW 
2.3.1.  Zbiór słów (bag-of-words) 
2.3.2.  Lista frekwencyjna 
2.3.3.  Reprezentacja wektorowa 
2.4.  WYBRANE SPOSOBY OKREŚLANIA WAGI SŁÓW 
2.5.  OPTYMALIZACJA LINGWISTYCZNA TREŚCI DOKUMENTU 
2.5.1.  Przygotowanie dokumentów do indeksowania treści 
2.5.2.  Usunięcie wyrazów mało znaczących 
2.5.3.  Wyznaczanie rdzenia wyrazu 
2.5.3.1. Metody wskazywania wspólnego rdzenia 
2.5.4.  Wskazywanie lematu słowoformy 
ZASADY POSTĘPOWANIA BADAWCZEGO I OPIS PRZYGOTOWANEGO SYSTEMU 
3.1.  PRZEDMIOT, CEL I METODOLOGIA BADAŃ 
3.1.1.  Przedmiot badań 
3.1.2.  Cele i hipotezy badawcze 
3.2.  ZASTOSOWANE METODY, TECHNOLOGIE I NARZĘDZIA BADAWCZE 
3.2.1.  Zastosowane technologie 
3.2.2.  Język Python 
3.3.  ORGANIZACJA I PRZEBIEG BADAŃ 
3.3.1.  Przygotowanie dokumentów do analizy 
3.3.2.  Klasyfikacja zawartości pliku 
3.3.3.  Usunięcie wyrazów nierelewantnych 
3.3.4.  Ustalenie podstawowej postaci wyrazów 
3.3.5.  Zliczenie wystąpień danego słowa 
3.3.6.  Analiza słów wyróżnionych 
3.3.7.  Metody ustalania wagi słów 
3.3.8.  Porównanie zestawów słów kluczowych ustalanych tradycyjnie i automatycznie 
3.4.  PREZENTACJA MATERIAŁU BADAWCZEGO 
3.4.1.  Korpus tekstów 
3.4.2.  Teksty z zakresu informacji naukowej i bibliologii 
3.4.2.1. Artykuły z czasopism 
3.4.2.2. Artykuły z materiałów konferencyjnych 
3.4.3.  Subkorpus ekonomia i zarządzanie 
3.4.4.  Słowa kluczowe 
3.4.4.1. Słowa kluczowe wybierane przez autorów 
3.4.4.2. Słowa kluczowe wskazane przez indeksatorów 
3.4.4.3. Słowa kluczowe generowane automatycznie 
ANALIZA ORAZ INTERPRETACJA MATERIAŁU BADAWCZEGO I WYNIKÓW BADAŃ 
4.1.  ANALIZA GŁÓWNEGO KORPUSU TEKSTÓW 
4.1.1.  Czasopisma 
4.1.2.  Materiały konferencyjne 
4.1.3.  Analiza całego korpusu 
4.2.  ANALIZA KORPUSU POMOCNICZEGO 
4.3.  SŁOWA KLUCZOWE UZYSKANE W WYNIKU INDEKSOWANIA TRADYCYJNEGO I AUTOMA-
TYCZNEGO 
4.3.1.  Waga słów wyróżnionych w tekście 
4.3.2.  Słowa kluczowe wskazywane automatycznie 
4.4.  OCENA ZASTOSOWANYCH METOD USTALANIA WAGI SŁOWA 
PODSUMOWANIE 
POSTULATY TECHNOLOGICZNE 
Standardy metainformacji 
Formaty zapisu dokumentów 
PROPOZYCJE DALSZYCH BADAŃ 
BIBLIOGRAFIA 
SPIS TABEL 
SPIS ILUSTRACJI 
SPIS WYKRESÓW 
INDEKS RZECZOWY 
Zamówienia realizuje sklep internetowy Wydawnictwa SBP, dokument online: 
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=174, data dostępu 04.05.2012 
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Książki pierwsze. Książki ostatnie?  

Książki pierwsze. Książki ostatnie? / Grzegorz Leszczyński. 
Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol-
skich, 2012,– 176 s.; ISBN: 978-83-61464-54-9. Seria: Nauka - 
Dydaktyka – Praktyka 

Spis treści 
Słowo wstępne  
● Dekalog nowoczesności 
Część 1: Triada nowoczesności: ludowość, pajdocentryzm, topiczność  
● Baśń Konopnickiej – dialog kultur, dialog pisarzy 
● Korczak – dialog filozofów 
● Miłosz zaczarowany 
Część 2: Dziwne losy nowoczesności 
● Style lektury książki dziecięcej 

● Rycerz, błazen, szaleniec. Proza dla „trudnych czytelników” 
● Trickster artysta. Ponowoczesne gry archetypowe  
● Zakończenie  
– Książki umierają stojąc. O wystawie książek nowoczesnych 
– Bibliografia 
– Nota bibliograficzna 
Zamówienia realizuje sklep internetowy Wydawnictwa SBP, dokument online: 
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=176, data dostępu 04.05.2012 

Społeczeństwo i sieć informacyjna  

Społeczeństwo i sieć informacyjna / pod red. Barbary Sosiń-
skiej-Kalaty i Ewy Chuchro. Warszawa: Wydawnictwo Stowa-
rzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012,– 144 s.; ISBN: 978-83-
61464-85-3. Seria: Nauka - Dydaktyka - Praktyka 

Dziewięć prac, dwa języki (teksty po polsku i angielsku), jeden wspólny te-
mat: interakcja między nowoczesną technologią informacyjną a współcze-
snym społeczeństwem. Rozważania o cyfrowym pokoleniu, demokratyzacji, 
która miała nadejść wraz z nowoczesnymi technologiami informatycznymi 
i komunikacyjnymi oraz rosnącym znaczeniu umiejętności z zakresu edukacji 
informacyjnej, w tym selekcji, oceniany i wykorzystywania informacji. Intere-
sujący obraz społeczeństwa żyjącego w sieci informacyjnej. 
Spis treści 

● Wstęp (Barbara Sosińska-Kalata)  
● Zdzisław Dobrowolski: W poszukiwaniu modelu zachowań informacyjnych cyfrowego pokolenia  
● Bruno Jacobfeuerborn: A Netist Scenario and Symbolic Goods Consumerism  
● Bruno Jacobfeuerborn: A Concept of a Research Project on Informational Models of Customership  
● Teresa Święćkowska: Kobiety i technologie w kontekście społeczeństwa informacyjnego  
● Katarzyna Majerska: Wymiary zarządzania informacją indywidualną  
● Mariusz Luterek: Modelowanie systemów informacji publicznej  
● Małgorzata Kisilowska: Informacja związana z kulturą. prolegomena badawcze na podstawie analizy 

zasobów regionalnych portali wojewódzkich typu wrota  
● Anna Mierzecka-Szczepańska: Ewaluacja efektywności systemów informacyjno-wyszukiwawczych – 

wybrane parametry oceny  
● Mikołaj Furmankiewicz: Wyszukiwarki internetowe: historia, stan obecny, prognozy na przyszłość 
Zamówienia realizuje sklep internetowy Wydawnictwa SBP, dokument online:  
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=173, data dostępu 04.05.2012 
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Ustawa o bibliotekach: komentarz  

Ustawa o bibliotekach: komentarz / Jan Ciechorski. Warszawa: 
Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012,– 
196 s.; ISBN: 978-83-61464-93-8. Seria: Propozycje i materiały 

Opis. Jak kształt Ustawy o bibliotekach wpływa na pracę bibliotek? Co dla 
codziennej pracy bibliotekarzy oznaczają poszczególne zapisy? W swoim ko-
mentarzu Jan Ciechorski naświetla potencjalne zagrożenia, sygnalizuje kwe-
stie wymagające szczególnej uwagi, pokazuje wpływ paragrafów na funkcjo-
nowanie bibliotek różnego typu. Autor jest mecenasem, konsultantem praw-
nym zespołu ds. ustawy o bibliotekach powołanego w ramach Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich do opracowania nowego tekstu ustawy. Jan Ciechorski 
współpracuje z redakcją „Bibliotekarza”, doradza bibliotekom publicznym, 
współtworzy ekspercką rubrykę w portalu sbp.pl. 

Spis treści 

1. Wstęp 
2. Komentarz do ustawy o bibliotekach 
Rozdział 1. Przepisy ogólne 
Rozdział 2. Krajowa Rada Biblioteczna 
Rozdział 3. Organizacja bibliotek 
Rozdział 4. Biblioteka Narodowa  
Rozdział 5. Biblioteki publiczne 
Rozdział 6. Biblioteki naukowe 
Rozdział 7. Biblioteki szkolne i pedagogiczne  
Rozdział 8. Biblioteki fachowe i zakładowe  
Rozdział 9. Specjalne grupy użytkowników  
Rozdział 10. Ogólnokrajowa sieć biblioteczna  
Rozdział 11. Pracownicy bibliotek 
Rozdział 12. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe 
3. Załączniki 
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 
2. Akty wykonawcze do ustawy o bibliotekach (Dz. U., Nr 85, poz. 539 ze zm.) 
a) rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu 

bibliotek, których zbiory tworzą narodowy zasób biblioteczny, określenia organizacji tego zaso-
bu oraz zasad i zakresu jego szczególnej ochrony (Dz. U., Nr 146, poz. 955 ze zm.) 

b) rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania 
bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu (Dz. U., Nr 44, poz. 269 ze zm.) 

c) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie zasad organizacji ob-
sługi bibliotecznej w zakładach karnych, poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz zasad 
współdziałania bibliotek publicznych w wykonaniu tej obsługi (Dz. U., Nr 111, poz. 1309)  

d) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie zasad organi-
zacji obsługi bibliotecznej w domach pomocy społecznej oraz zasad współdziałania bibliotek 
publicznych w wykonywaniu tej obsługi (Dz. U., Nr 15, poz. 191)  

e) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2000 r. w sprawie zasad organizacji obsługi 
bibliotecznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w 
wykonywaniu tej obsługi (Dz. U., Nr 91, poz. 1014 ze zm.) 

f) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie 
zasad obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw We-
wnętrznych i Administracji oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu 
tej obsługi (Dz. U., Nr 154, poz. 1284) 

g) rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie zasad organizacji ob-
sługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej 
oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonaniu tej obsługi (Dz. U., Nr 35, poz. 
297) 

h) rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie 
sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U., Nr 205, poz. 1283)  

i) rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 8 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyj-
nych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwier-
dzania tych kwalifikacji (Dz. U., Nr 41, poz. 419)  

3. Rozporządzenia związane z działalnością bibliotek 
a) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ramowe-

go statutu biblioteki pedagogicznej (Dz. U., Nr 89, poz. 825)  
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b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegó-
łowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Nr 89, poz. 824) 

4. Bibliografia 
Zamówienia realizuje sklep internetowy Wydawnictwa SBP, dokument online: 
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=172, data dostępu 04.05.2012 

___________________________________________________________________________ 

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

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

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

Wojciech Rozwadowski 

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

SBP/268166269865948?sk=wall 

 

 
ISBNik: Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych  

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

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

 

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

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

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


