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Aktualności ISBNika znajdziesz na Facebooku !!!! 

 

KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE – zaproszenia 

 

Dylematy opracowania  
5. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Szczecin, 18-20 września 2013 roku  

O konferencji. W dniach 18-20 września 2013 roku zapraszamy Państwa na V Ogólnopolską Konfe-
rencję Naukową organizowaną przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Szczecińskiego. Chcielibyśmy 
tym razem zająć się szeroko rozumianymi dylematami opracowania. W pierwszym rzędzie zamierzamy 
poruszyć problemy opracowania zbiorów bibliotecznych (książek, czasopism, zbiorów specjalnych, ma-
teriałów bibliotecznych na nośnikach elektronicznych). Warto się zastanowić w tym kontekście, czy 
wysiłek pracowników wkładany w opracowanie materiałów bibliotecznych zgodnie z normami biblio-
tecznymi jest potrzebny i oczekiwany przez czytelnika? Czy przypadkiem pełne opracowanie jest robio-
ne tylko i wyłącznie na potrzeby wewnętrzne bibliotek?. Na ile opracowanie może zostać przyspieszone 
poprzez współpracę z NUKatem? Czy w bibliotekach stosowane są normy określające ilość opracowa-
nych zbiorów na jednego pracownika?. Warto zastanowić się także nad organizacją pracy w działach 
opracowania, nad relacjami między opracowania a gromadzeniem. Czy sensowne jest łączenie w danej 
jednostce organizacyjnej obu wymienionych wyżej oddziałów w jeden dział?. Jaki wpływ na wydajność 
w działach opracowania ma monotonia pracy?. Czy nie warto pomyśleć o ograniczonej rotacji pracow-
ników i czasowym ich kierowaniu do innych prac w bibliotece np. udostępnianiu. Na konferencję za-
praszamy pracowników opracowania i gromadzenia bibliotek naukowych i publicznych. Chcielibyśmy 
zaprosić także pracowników naukowo – dydaktycznych z Instytutów Bibliotekoznawstwa i Informacji 
Naukowej polskich uczelni oraz wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką. 
Organizator: Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego 
● Szczegóły programowe i organizacyjne znajdziesz na stronie Konferencji: http://do.univ.szczecin.pl/  
Źródło: Urszula Ganakowska, korespondencja nadesłana 16.11.2012 
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NOWOŚCI WYDAWNICZE 

Biblioteki mniejszości niemieckiej w II Rzeczypospolitej  

Biblioteki mniejszości niemieckiej w II Rzeczypospolitej / Zdzi-
sław Gębołyś. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 
2012,– 536 s.; bibliogr., aneks, indeks osobowy, indeks nazw 
miejscowych, schem., tab., kolorowe ilustr., mapki, fot., summ., 
Zsfg.; ISBN: 978-83-226-2035-9 

Tematem głównym książki są biblioteki mniejszości niemieckiej w Polsce 
w okresie międzywojennym, ich znaczenie dla mniejszości niemieckiej w kulty-
wowaniu i podtrzymywaniu tożsamości narodowej. Książka składa się 
z 14 rozdziałów. W poszczególnych rozdziałach, poza wstępem i rozdziałem 
drugim przedstawiającym liczebność, rozmieszczenie i status mniejszości nie-
mieckiej, naświetlono warunki funkcjonowania bibliotek mniejszości niemiec-
kiej (polityczne, ekonomiczne, organizacyjne). Omówiono też typy bibliotek 

i organizację biblioteki. Szczegółowo zostały scharakteryzowane główne formy gromadzenia zbiorów, 
struktura rzeczowa księgozbiorów, a także zasięg czytelnictwa w bibliotekach. W osobnym rozdziale 
przedstawiono status bibliotekarza w okresie międzywojennym oraz podejmowane wówczas kroki zmie-
rzające do poprawy tego statusu. Odrębne miejsce poświęcono w pracy omówieniu systemu wsparcia 
bibliotek mniejszości niemieckiej ze strony państwa niemieckiego. W książce poruszono także problem 
roli bibliotek niemieckich w stosunkach polsko-niemieckich. W celach porównawczych w ostatnim 
rozdziale zamieszczono syntetyczne omówienie stanu bibliotek innych mniejszości narodowych w II RP. 

Adresatami książki są bibliotekoznawcy, w szczególności historycy bibliotek, szeroko rozumia-
ne środowisko historyków, zwłaszcza tych zajmujących się historią współczesną, w tym stosunkami 
polsko-niemieckimi. Potencjalnymi odbiorcami mogą być czytelnicy spoza kręgu profesjonalnego 
z Polski, Niemiec i innych krajów, interesujący się historią oraz próbujący zrozumieć meandry egzy-
stencji mniejszości narodowych w okresie międzywojennym.  
● Spis treści, Indeks nazw miejscowych, Wykaz tabel, Wykaz fotografii i rysunków, Libraries of German 
minorities in the Second Republic of Poland: Summar y, Die Bibliotheken der deutschen Minderheit in 
der II. Republik Polen: Zusammenfassung: 
https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/biblioteki_mniejszosci_-
_czw_st.pdf  
● Zamówienia realizuje księgarnia Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, dokument online: 
https://wydawnictwo.us.edu.pl/node/1641, data dostępu 20.11.2012 

Społeczny i pedagogiczny kontekst funkcjonowania bibliotek akademickich  

Społeczny i pedagogiczny kontekst funkcjonowania bibliotek akademickich: praca 
zbiorowa / pod red. Stefana Kubowa, Magdaleny Karciarz. Wrocław: Wydawnictwo 
Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2012,– 134 s.; ISBN 978-83-62302-50-5 

● Dokument online: http://depot.ceon.pl/handle/123456789/397 

Streszczenie. Celem monografii jest ukazanie różnych form aktywności bibliotek akademickich 
w wymiarze społecznym oraz pedagogicznym. Istotą społecznego kontekstu biblioteki akademickiej jest 
tworzenie miejsca spotkań społeczności uczelnianej, niezależnie od ról pełnionych przez jej uczestni-
ków. Wszyscy, także użytkownicy spoza uczelni, są tu równi i w pewnym sensie zjednoczeni 
w poszukiwaniu i wykorzystywaniu źródeł informacji. Rolą bibliotekarzy jest wspomaganie tego proce-
su. Kontekst pedagogiczny biblioteki akademickiej wynika z jej usytuowania w strukturze uczelni oraz 
przypisanych funkcji. Udostępnianie i organizacja zasobów informacyjnych, zbiorów tradycyjnych oraz 
elektronicznych, nakładają na biblioteki obowiązek kształcenia użytkowników w zakresie lokalizacji, 
selekcjonowania, a także archiwizowania informacji. Zmieniający się, w kierunku parametryzacji do-
robku naukowego i organizacyjnego, system zarządzania instytucji naukowych – w tym i szkól wyż-
szych – nakłada dodatkowe zadania edukacyjne na biblioteki. Zadania te polegają na uświadamianiu 
pracownikom naukowym celowości dokumentowania własnej twórczości badawczej, edukacyjnej 
i ewentualnie także artystycznej. Dodać należy, ze wspomniane wyżej zmiany, a także postęp technolo-
giczny, wpływają na bibliotekarzy. W zawodzie tym pojawiają się nowe zadania i specjalności, co powo-
duje konieczność stałego wzbogacania wiedzy i umiejętności. Wśród nowych specjalności wykształciły 
się takie, które właściwe są bibliotekom naukowym. Chodzi tu zwłaszcza o bibliotekarzy dziedzino-
wych. Powstanie specjalizacji stwarza z kolei potrzebę poszukiwania nowych, adekwatnych rozwiązań 
w organizacji bibliotek i zarządzania nimi. 
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Opis. Zebrane w tomie materiały zaprezentowano podczas 11. Konferencji Bibliotek Niepaństwowych 
Szkół Wyższych „Społeczny i pedagogiczny kontekst funkcjonowania bibliotek akademickich”, która 
odbyła się 8-10 czerwca 2009 roku we Wrocławiu 
Źródło: CEON Repozytorium, dokument online: http://depot.ceon.pl/handle/123456789/397, data 
dostępu 20.11.2012 

Ustawa o bibliotekach: komentarz  

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

Jak kształt Ustawy o bibliotekach wpływa na pracę bibliotek? 
Co dla codziennej pracy bibliotekarzy oznaczają poszczególne zapisy? 
W swoim komentarzu Jan Ciechorski naświetla potencjalne zagroże-

nia, sygnalizuje kwestie wymagające szczególnej uwagi, pokazuje wpływ para-
grafów na funkcjonowanie bibliotek różnego typu. 

Autor jest mecenasem, konsultantem prawnym zespołu ds. ustawy 
o bibliotekach powołanego w ramach Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
do opracowania nowego tekstu ustawy. Jan Ciechorski współpracuje z redak-
cją „Bibliotekarza” [http://www.sbp.pl/artykul/?cid=2883&prev=497], dora-
dza bibliotekom publicznym, współtworzy ekspercką rubrykę w portalu sbp.pl 

[http://www.sbp.pl/dla_bibliotekarzy/przepisy_prawne/zadaj_pytanie]. 

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 roku 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 roku w sprawie ustalenia 

wykazu bibliotek, których zbiory tworzą narodowy zasób biblioteczny, określenia orga-
nizacji tego zasobu 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 roku w sprawie zasad i try-
bu 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 roku w sprawie zasad or-
ganizacji obsługi 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 roku w sprawie 
zasad organizacji 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 roku w sprawie zasad organizacji 
obsługi bibliotecznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz zasad współdziałania biblio-
tek 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 roku 
w sprawie zasad obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podległych Mini-
strowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz zasad współdziałania bibliotek pu-
blicznych w wykonywaniu tej obsługi (Dz. U., Nr 154, poz. 1284) 
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g) rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie zasad or-
ganizacji obsługi 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 ro-
ku w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U., Nr 205, poz. 1283)  

i) rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 8 marca 1999 roku w sprawie wymagań 
kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliote-
kach oraz trybu stwierdzania 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 roku w spra-

wie ramowego statutu biblioteki pedagogicznej (Dz. U., Nr 89, poz. 825)  
b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 roku w spra-

wie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Nr 89, poz. 
824) 

4. Bibliografia 
Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, dokument online: 
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=172, data dostępu 19.11.2012 

SZKOLENIA 

 
Projekt "Prawa autorskie dla bibliotekarzy" to kurs e-learningowy zaprojektowany przez Berkman Cen-
ter for Internet & Society (Harvard University) - tryb dostępu: http://cyber.law.harvard.edu/ na proś-
bę międzynarodowej organizacji Electronic Information for Libraries (EIFL) - tryb dostępu: 
http://www.eifl.net/, konsorcjum bibliotek z 50 krajów w Afryce, Azji i Europie. Celem projektu jest 
zapewnienie bibliotekarzom z krajów rozwijających się dostępu do wiedzy związanej z prawami autor-
skimi w różnych systemach prawnych. 
Głównymi zagadnieniami, które omawia kurs to: 
● zasady ogólne prawa autorskiego; 
● szczegółowe kwestie prawnoautorskie z uwzględnieniem działalności bibliotek; 
● możliwość jak najefektywniejszego uczestniczenia przez bibliotekarzy w procesie interpretowania i 

kształtowania praw autorskich w przyszłości. 
○ Dostęp do kursu: https://moodle.umk.pl/BU/course/view.php?id=8  
Źródło: Biblioteka Uniwersytecka Toruniu, data dostępu 23.11.2012 

Szkoła Promocji Nauki: Jak mówić o swoich pasjach naukowych? 
Szkolenia, Kraków, 28 listopada – 12 grudnia 2012 roku 

● miejsce: Czapskich 4, Kraków  
● organizator: Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego  
● kontakt: justyna.jaskulska@uj.edu.pl, tel. 12 663-38-21  

Szukasz inspiracji, pomysłów, wskazówek jak ciekawie promować swoje 
badania naukowe? W jesiennym cyklu SZKOŁY PROMOCJI NAUKI 
przekonasz się, że warto dzielić się swoją pasją.  

Warsztaty skierowane są do naukowców, doktorantów i studen-
tów, którzy chcieliby opowiedzieć szerszemu gronu o swoich zaintere-
sowaniach i osiągnięciach. Nie wiesz czy to dla Ciebie? Przyjdź i daj się 
przekonać. Udział jest całkowicie bezpłatny! 

SZKOŁA PROMOCJI NAUKI to 4 dni szkoleń, 4 tematy i 4 pro-
fesjonalnych trenerów. Każde zajęcia trwają 4 godziny. 

Zajęcia odbywają się w siedzibie Centrum Innowacji, Transferu 
Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego [CITTRU] przy ul. 
Czapskich 4 w Krakowie. 

UWAGI: 1). ze względu na duże zainteresowanie w tej edycji 
warsztatów każda osoba może uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu; 2). niestety nie jest możliwy 
udział pracowników administracyjnych uczelni. 
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Osoby zakwalifikowane do udziału w danym szkoleniu zostaną o tym powiadomione najpóźniej 
1 dzień po zamknięciu rejestracji na nie. 
● Więcej o szkoleniach CITTRU: http://www.cittru.uj.edu.pl/nauka-promocja/szkolenia  
PROGRAM 
28 listopada 2012 roku (środa, godz. 10-15) – Kontakty z mediami, czyli jak skutecznie dotrzeć do 

mediów z informacjami o interesujących wynikach badań, jak mówić prosto i zrozumiale nie 
zakłamując przekazu – prowadzący Tomasz Müller. 

● Rejestracja do 25 listopada 2012 roku: http://www.cittru.uj.edu.pl/aktualnosci/wydarzenia/-
/journal_content/56_INSTANCE_AMd4/1587933/9480901#zgloszenie  

● Program i prowadzący: http://www.cittru.uj.edu.pl/documents/1587933/195452ea-41e6-44ea-
9443-1b4a716c54a1  

5 grudnia 2012 roku (środa, godz. 10-15) – Internet w promocji nauki, czyli o najbardziej efektywnych 
narzędziach promocji badań i osiągnięć naukowych, biernym i aktywnym budowaniu relacji 
w sieci i kreowaniu swojego zawodowego wizerunku – prowadząca dr Ilona Iłowiecka-Tańska. 
Uwaga: prosimy o przyniesienie laptopów !!!! 

● Rejestracja do 2 grudnia 2012 roku: http://www.cittru.uj.edu.pl/aktualnosci/wydarzenia/-
/journal_content/56_INSTANCE_AMd4/1587933/9480901#zgloszenie  

● Program i prowadząca: http://www.cittru.uj.edu.pl/documents/1587933/2fe80af9-86b3-4a57-
9207-85897232e3d0  

10 grudnia 2012 roku (poniedziałek, godz. 10-15) – Sztuka autoprezentacji, czyli o tym jak zachwycić 
słuchaczy swoją brawurową prezentacją, jak twórczo przekształcać informacje i opowiedzieć 
wciągającą historię, i przy tym nie nudzić – prowadzący Marek Ścibior. 
Uwaga: prosimy o przyniesienie laptopów. 

● Rejestracja do 6 grudnia 2012 roku: http://www.cittru.uj.edu.pl/aktualnosci/wydarzenia/-
/journal_content/56_INSTANCE_AMd4/1587933/9480901#zgloszenie  

● Program i prowadzący: http://www.cittru.uj.edu.pl/documents/1587933/a446d5a0-9db7-4354-
9548-4bfebb6a892e  

12 grudnia 2012 roku (środa, godz. 10-15) – Materiały poligraficzne czyli praktyczne informacje 
o przygotowaniu projektu publikacji, ulotki, folderu, plakatu, redagowanie poprawnego zapy-
tania o cenę i możliwość wykonania danej usługi – prowadzący Robert Wawrzeń. 

● Rejestracja do 9 grudnia 2012 roku : http://www.cittru.uj.edu.pl/aktualnosci/wydarzenia/-
/journal_content/56_INSTANCE_AMd4/1587933/9480901#zgloszenie  

● Program i prowadzący: http://www.cittru.uj.edu.pl/documents/1587933/e1c2b48d-88b7-4782-
89fd-2c07b55cdb88  

Źródło: Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego, data dostępu 
19.11.2012 

INFORMACJE DLA FACHOWCÓW 

Nowy numer „Tytułu Ujednoliconego”: 8/2012 

Idealna lektura na nadchodzący weekend: nowy numer „Tytułu Ujednolicone-
go”, a w nim recenzje kryminałów, tekst o akcjach promujących czytelnictwo, 
historia Biblioteki Polskiej w Paryżu i masa innych atrakcji !  
 

Dokument online: http://issuu.com/nukat/docs/tu.8.2012/1 
 
 
 
 
 
Źródło: NUKAT, data dostępu 22.11.2012 

e-nauka — wyzwania dla bibliotek akademickich 
Biuletyn EBIB nr 8/2012(135)  

● Bożena Bednarek-Michalska — Felieton e-naukowy: http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-
135-spis/1408-ebib-82012-1351  

Artykuły 
● Jeremy York — HathiTrust: Słoń w bibliotece: http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-135-

spis/1390-ebib-82012-1352  
● Steven J. Bell — Wejść od zaplecza: promowanie komunikacji naukowej na uniwersytecie z wykorzy-

staniem wolnych podręczników: http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-135-spis/1396-
ebib-82012-1353  
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● Bożena Bednarek-Michalska — Repozytoria surowych danych — dlaczego biblioteki powinny je 
znać?: http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-135-spis/1391-ebib-82012-1354  

● Henryk Hollender — SYNAT: dziesiątki dużych i małych pomysłów na informację naukową: 
http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-135-spis/1387-ebib-82012-1355  

● Aleksander Radwański — Chmury, chmury, chmury...: http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-
135-spis/1395-ebib-82012-1356  

Badania, teorie, opinie 
● Łukasz Bejnar, Danuta Dudziak — Aktualna oferta zagranicznych książek elektronicznych a potrze-

by bibliotek akademickich: http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-135-spis/1382-ebib-
82012-1357  

Komunikaty 
● Bożena Bednarek-Michalska — Dwa nowe naukowe czasopisma open access: 

http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-135-spis/1389-ebib-82012-1358  
● Emilia Karwasińska — Polskie repozytoria otwarte: http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-135-

spis/1388-ebib-82012-1359  
Sprawozdania 
● Katarzyna Bilińska — Program Erasmus i bibliotekarz, czyli słów kilka o harmonii funkcjonalności 

i formy fińskiego podwórka: http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-135-spis/1383-ebib-
82012-13510  

● Sylwia Wołek-Biernat — Sprawozdanie z II. Krakowskiej Konferencji Bibliotek Naukowych „Długo-
terminowa archiwizacja polskiego dziedzictwa cyfrowego”: 
http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-135-spis/1386-ebib-82012-
13511http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-135-spis/1386-ebib-82012-13511  
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„Głoś z dumą i chlubą, żeś introligatorem…”  
100 lat Introligatorni w Ossolineum – WYSTAWA 

W roku 2012 mija setna rocznica powstania In-
troligatorni w Zakładzie Narodowym im. Ossoliń-
skich, powołanym do życia w 1817 roku przez 
Józefa Maksymiliana Ossolińskiego we Lwowie. 
Jubileusz stał się okazją do pokazania zanikają-
cego rzemiosła introligatorskiego – zaprezentowa-
no warsztat introligatorski, który w ciągu setek 
lat istnienia tylko nieznacznie się zmienił. Tytu-

łem i mottem wystawy są słowa Semkowicza: „Głoś z dumą i chlubą, żeś introligatorem…”, zamiesz-
czone w jego artykule pt. O tradycji zawodowej, opublikowanym w „Polskiej Gazecie Introligatorskiej”. 

 
Wystawa w „Salach Pod Kopułą”, ul. Szewska 37, Wrocław (wejście od Zaułka Ossolińskich) 
Wernisaż we wtorek 20 listopada 2012 roku o godzinie 13.00 
Wystawa czynna od 21 listopada 2012 roku do 28 lutego 2013 roku, od poniedziałku do piątku, 
w godz. 10.00–18.00 (nieczynna: 24 – 26 grudnia 2012 roku, 1 stycznia 2013 roku) 
Wstęp: bilet normalny – 5 zł, ulgowy – 2 zł 

 
Od 1832 roku w Ossolineum działała drukarnia. Po uzyskaniu 
w 1878 roku wyłącznego prawa druku i sprzedaży podręczni-
ków szkolnych w Galicji, skoncentrowano się na opracowywa-
niu i dystrybucji druków dla szkół. Z tego powodu uruchomiono 
w lutym 1912 roku własną introligatornię przy ul. Kaleczej 5. 
Osobiste zaangażowanie się księcia Andrzeja Lubomirskiego 
w jej utworzenie pokazuje, jak ważną rolę odgrywała w produk-
cji książek. Wyposażono ją w nowoczesne maszyny i urządzenia; 
umieszczona była w ośmiu salach, w jej skład wchodziły także 
biuro i pracownie. W połowie lat trzydziestych XX w. zatrudnia-
no czterdzieści cztery osoby, zaś na początku wojny – nawet 

sześćdziesiąt sześć. Początkowo kierownictwo powierzono Aleksandrowi Semkowiczowi – „artyście-
introligatorowi”. Jego następcami na tym stanowisku byli: Kazimierz Legeżyński (od 1917 roku), Emil 
Maciulski (od 1919 roku), Leopold Gołębiewski (od 1929 roku), Zenon Wojcicki (od ok. 1930 roku), 
Karol Tybura (od 1938 roku). 

Po wybuchu II wojny światowej Introligatornia przestała istnieć. W tym czasie do pracy 
w Ossolineum wrócił Semkowicz. Najważniejszym jego osiągnięciem stało się oprawienie autografu Pa-
na Tadeusza, który jako depozyt rodziny Tarnowskich z Dzikowa znalazł się w ZNiO we wrześniu 1939 
roku 

Po wojnie przeniesione do Wrocławia Biblioteka i Wydawnictwo zostały rozdzielone. W kwietniu 
1950 roku zatrudniono pierwszego w powojennych dziejach Biblioteki Ossolineum introligatora – Jana 
Dorosza, ucznia Semkowicza. W lutym 1951 roku powołano do życia Dział Magazynu, Konserwacji 
i Introligatorni. W kolejnych latach licząca od pięciu do dziesięciu pracowników Pracownia Konserwa-
torsko-Introligatorska koncentrowała się na oprawie książek i zabezpieczaniu zbiorów specjalnych 
z zasobów bibliotecznych. Jej kolejnymi kierownikami zostali: Roman Kokoszko (od 1951 roku), Leon 
Majchrzak (od 1962 roku), Czesław Kowalczyk (od 1978 roku), Małgorzata Grocholska (od 1997 roku), 
Mariusz Jaskulski (od 2000 roku), Krzysztof Palka (od 2009 roku). Szczególnie zasłużonym dla Ossoli-
neum introligatorem jest Henryk Świderski, który przepracował w Zakładzie pięćdziesiąt lat, począwszy 
od 1955 roku.  

Dynamiczny rozwój rozpoczął się pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku: zatrudniano ko-
lejnych konserwatorów i mistrzów introligatorskich, sukcesywnie kupowano nowy sprzęt. Wskutek 
specjalizacji w 2009 roku. Pracownię rozdzielono na Introligatorską oraz Konserwatorską – obie pod 
nadzorem Konserwatora Zbiorów ZNiO, Małgorzaty Grocholskiej. 

W roku 2011 wykonano kopię Semkowiczowskiej oprawy poszytu i brulionu rękopisu Pana 
Tadeusza, spinając niejako klamrą sto lat istnienia Pracowni. 
Źródło: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, data dostępu 21.11.2012 



 8 8 8

Świat Ptolemeusza:  
włoska kartografia renesansowa w zbiorach Biblioteki Narodowej - wystawa 

 

Wystawę skarbów włoskiej kartografii renesansowej - z literacką narracją Jacka Dehnela w formie 
30 krótkich utworów – zwiedzać można w Pałacu Rzeczypospolitej Biblioteki Narodowej od wtorku, 
20 listopada przez miesiąc. Najcenniejszym eksponatem jest podarowany przez papieża Grzegorza XIII 
Kanclerzowi Janowi Zamoyskiemu egzemplarz Geografii Klaudiusza Ptolemeusza z 1467 roku, pocho-
dzący z Biblioteki Ordynacji Zamojskiej w depozycie Biblioteki Narodowej. Wystawa upamiętnia Jana 
Zamoyskiego, ostatniego Ordynata, w 100. rocznicę urodzin i 10. rocznicę śmierci. 
● Zobacz szerszą informację o wystawie i galerię fotografii z wernisażu: 
http://www.bn.org.pl/aktualnosci/470-swiat-renesansowej-kartografii-w-bibliotece-narodowej.html  

 

● Zobacz wystawę wirtualną: http://ptolemeusz.bn.org.pl/  

Świat Ptolemeusza: włoska kartografia renesansowa w zbiorach Biblioteki Narodowej 

Wystawa w stulecie urodzin Jana Zamoyskiego, 20 listopada – 22 grudnia 2012 roku, Pałac Rzeczypo-
spolitej przy pl. Krasińskich 3/5 w Warszawie 
Zapraszamy do zwiedzania codziennie w godz. 12-20, wstęp wolny 
Nowa książka Jacka Dehnela Kosmografia, czyli trzydzieści apokryfów tułaczych - literacki przewodnik 
po ekspozycji - do nabycia tylko na wystawie! 
Źródło: Biblioteka Narodowa, data dostępu 21.11.2012 

Jeszcze kilka słów o CINiBA 

O Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akade-
mickiej [http://ciniba.edu.pl/] napisano już bardzo 
dużo. Każdy, kto choć trochę interesuje się albo dzia-
łalnością bibliotek albo architekturą i budownictwem, 
słyszał o tym projekcie. Ja chciałbym wspomnieć 
o kilku ciekawostkach, o których rzadko kto mówi. 

Jest trochę ciekawych smaczków w całym tym 
projekcie. O większości dowiedziałem się podczas wy-
cieczki po bibliotece, jaką odbyliśmy w trakcie Konfe-
rencji Użytkowników Systemu Prolib. O konferencji 
napiszę pewnie wkrótce. 

Na początek warto przeczytać kilka tekstów o tym budynku. Szczególnie polecam wpis Izy 
z bloga biblioteki Gimnazjum nr 3 w Będzinie [http://bibliog3.wordpress.com/2012/10/12/katowice-
otwarcie-biblioteki-otwartej/] i materiał wideo z Bibliosfery 
[http://bibliosfera.net/link/4222/bibliosfera-w-ciniba-wideo/]. 

A teraz kilka ciekawostek. 
Wrzutka. Oczywiście czynna całodobowo, pozwalająca zwrócić książki, dość unikalna maszy-

na. Najciekawszy jest jednak według mnie sorter. Książki zwrócone we wrzutni są od razu sortowane 
i rozrzucane do sześciu różnych wózków, w zależności od działu, do którego przynależy książka, żeby 
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było łatwiej wrócić z nią do wolnego dostępu lub magazynu. Mało tego, do jednego z wózków trafiają 
osobno dokumenty, które są zarezerwowane po to, żeby nie trzeba było ich włączać do reszty zbiorów 
i potem znów wyszukiwać w magazynie, żeby zrealizować zamówienie. 

Korytarze i wolny dostęp. Podczas zwiedzania dowiedzieliśmy się, że ze względu na duże 
otwarte przestrzenie i kamienne lub drewniane podłogi, na których czytelnicy potrafią robić dość dużo 
hałasu (ach, te buty na obcasach…), w bibliotece bywa dość głośno. Nie chodzi o zwykły hałas, gdy 
ktoś głośno rozmawia, wszystkie te mniejsze dźwięki i odgłosy składają się na dość mocny szum tła, 
który potrafi przeszkadzać studentom w nauce. Dlatego pokoje do cichej nauki, które można zarezer-
wować, cieszą się ogromną popularnością i jest na nie już spora kolejka. 

Selfchecki. Te maszyny mają możliwość rejestracji zwrotów, ale została ona wyłączona, przede 
wszystkim ze względu na to, że problemem byłoby przechowywanie zwróconych dokumentów przed 
włączeniem ich z powrotem do zbiorów. Do zwrotów jest wrzutnia i stanowiska w wypożyczalni. Według 
mnie całkiem rozsądne rozwiązanie i chyba sprawdza się dobrze. 

Pomarańczowe półeczki na wyjęte z regałów książki. Widać je na filmie i na zdjęciach. Były 
podobno obawy, że czytelnicy nie będą się zbytnio nimi przejmować i będzie bałagan, ale okazało się, 
że działa to doskonale i sprawdza się świetnie. 

Ograniczniki na regałach. Te, które zapobiegają przewracaniu się książek na półkach. Rewe-
lacyjne rozwiązanie, jak dla mnie. Jeśli przyjrzycie się filmowi z Bibliosfery, zobaczycie je w kilku miej-
scach. Montowane są nie jak większość, przez postawienie ich na półce. Są umocowane “na suficie”, 
czyli na półce powyżej. Jedyną wadą tego rozwiązania jest górna, najwyższa półka, bo tam nie da się 
tego ogranicznika zainstalować. 

Główny hall przy wejściu. Ten, gdzie są szatnie i z którego wchodzi się do sal konferencyj-
nych oraz do wolnego dostępu. Pierwotnie miały tam być… katalogi kartkowe. Na szczęście ten pomysł 
porzucono i jest tam miejsce na różnego rodzaju wystawy, co jest znacznie lepszym pomysłem. 
Szatnie i zdejmowanie kurtek. Przyznam szczerze, że akurat to było dla mnie trochę niezrozumiałe. 
Obserwowaliśmy to przez dłuższą chwilę jednego dnia. Z głównego hallu do części bibliotecznej wcho-
dzi się przez wielkie oszklone drzwi. Zaraz za nimi jest wypożyczalnia. Panowie ochroniarze wszystkich 
ludzi w kurtkach kierowali do szatni, nie dali im przejść przez te drzwi, choćby to było tylko podejście 
do lady i wypożyczenie książki. Niektórzy czytelnicy byli średnio zadowoleni, widać to było po ich mi-
nach. 

Marcin Malinowski 
Źródło: malin.net.pl, data dostępu 20.11.2012 

Dlaczego nie chcemy publikować online? 

Ostatnio coraz głośniej o idei Open Access, a co za tym idzie, o proble-
mach, jakie stoją przed wolnym dostępem do wiedzy. Pisał o tym ostatnio 
Krzysztof [http://krzysztof.bibliosfera.net/2012/10/sbp-zamkniete-
kiedy-open-access/] oraz trochę wcześniej Emanuel Kulczycki 

[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/nie-dla-otwartej-nauki-i-open-
access-czyli-strach-kota-przed-mysza/], który zastanawiał się, dlaczego 
polska nauka tak bardzo broni się przed otwartością. 
Od dłuższego czasu głowię się, dlaczego umieszczanie swoich tekstów 
w internecie jest wciąż tak niepopularne, przede wszystkim wśród pra-
cowników nauki. Na pewno jedną z głównych przyczyn, które blokują 
rozwój tej idei, jest lęk przed obnażeniem kiepskich prac, o którym pisał 
Emanuel Kulczycki. Wciąż jednak mam wrażenie, że oprócz wstydu 
i obawy przed utraceniem wypracowanej w środowisku pozycji kryje się 
coś jeszcze. 

Ostatnio opowiedziano mi o problemie związanym z wydaniem pewnej publikacji. Po długich 
zabiegach udało się tej osobie podpisać umowę z zagranicznym wydawnictwem. W międzyczasie zgłosi-
ło się jednak kilka instytucji (z Europy i nie tylko) z propozycją umieszczenia jej w wersji elektonicznej 
na swoich stronach www. Propozycję odrzucono uznając ją za śmieszną, bo przecież książka to jednak 
książka. 
Wtedy zaczęłam zastanawiać się. czy za niechęcią wobec idei Open Access oprócz strachu przed ujaw-
nieniem słabych prac nie kryje się chęć poczucia nobiltacji płynącej z wydania dzieła w formie papie-
rowej, którą możemy dumnie postawić w regale. W samej chęci doświadczenia poczucia docenienia nie 
ma oczywiście nic złego. 

W XVIII wieku słowo “pisarz” przyjęło znaczenie znane nam współcześnie, czyli twórcę – za-
uważcie, że już samo słowo “twórca” ma sobie pewien pierwiastek boskości. Ów twórca odpowiada za 
powstanie dzieła literackiego, które znane jest nam najcześciej pod postacią książki. 

Już od momentu powstania pisma i pojawienia się pierwszych form książki miały one w sobie 
coś magicznego i tajemniczego – można z nich było wyczytać przeznaczenie oraz poznać prawa przeka-
zane przez bogów. Wraz ze zmieniającym się światem znaczenie książek ulegało przeobrażeniom. Dzi-
siaj mimo wszystko pozostało w nas przekonanie z czasów, gdy kultura wysoka była dostępna jedynie 
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wąskim kręgom, że księgi symbolizują dobrobyt, poznanie, wiedzę, a momentami stają się nawet 
obiektami kultu. 
Książka jest zatem światem moźliwości, a także formą rozpowszechniania idei, a jej autora uznaje się 
za kogoś wyjątkowego, ponieważ tylko ktoś obdarzony wyjątkowym talentem może stworzyć dzieło, któ-
re następnie zostanie wydane i dotrze do milionów (zdaniem autora) spragnionych słowa pisanego czy-
telników. 

Czy gdy tekst wepchniemy do pliku, a nastepnie umieścimy na serwerze, by ludzie mogli za 
pomocą jednego kliknięcia pobrać “dzieło życia i sztuki literackiej” do folderu, czegoś nie gubimy? 

Oczywiście, tracimy. Przede wszystkim formę, a co za tym idzie wszystkie niezwykłe i nobilitu-
jące konotacje słowa “książka”. Gdy padnie pytanie: “Gdzie można dostać Twoją najnowszą książkę?”, 
odpowiedź: “W internecie” nie będzie miała w sobie wystarczającego ładunku cech, które podnoszą au-
tora tekstu do rangi pisarza – wydanie książki wręcz przeciwnie. Ukazanie się publikacji drukiem jest 
wciąż wyznacznikiem pewnego poziomu wyjatkowości, pozornego bycia lepszym. Ale niczego poza tym. 

Należałoby zastanowić się nad tym, jak zmienić podejście tych autorów, którzy nie uciekają 
przed Open Access ze strachu przed kompromitacją, a jedynie boją się utraty awansu społecznego. 
Znaleźć rozwiązanie, jak zachęcać do dzielenia się swoją pracą online jednocześnie nie odbierając im 
prestiżu, jaki płynie z komunikatu: “Napisałem książkę”. 

Nie jest tajemnicą, że współcześnie nakłady książek są bardzo niskie i dotarcie ze swoimi tek-
stami do szerokiej rzeszy czytelników jest najprościej mówiąc niesłychanie trudne. Być może uświado-
mienie, że Open Access pozwoli zwiększyć szanse trafienia do większej publiczności, na jakiej w grun-
cie rzeczy zależy każdemu autorowi, zachęci do korzystania z tej formy publikacji – chociażby jako do-
datkowej (przynajmniej na początku). Dla naukowca Open Access otwiera nowe możliwości, które mo-
gą mieć przełożenie na otrzymywane granty, ale przede wszystkim na wzrost cytowań, a to już całkiem 
kuszące, prawda?;-) Obiecuję przetestować OA na swoim doktoracie, chociaż po cichu liczę, że publi-
kowanie online będzie już wtedy czymś absolutnie oczywistym i powszechnym. 
A jakie Wy macie doświadczenia związane z publikowaniem w otwartym dostępie? Jak do idei Open 
Access odnoszą się osoby z Waszego otoczenia, pracy, uczelni? 
Użyto zdjęcia autorstwa Gideona Burtona (lic. CC-BY-SA: http://creativecommons.org/licenses/by-
sa/2.0/pl/) 

Dorota Sochocka  
Źródło: bibliosfera.net, data dostępu 21.11.2012 

 

Portal these.fr 

Ciekawostka dla osób zajmującymi się repozytoriami: we Francji jest krajowy portal these.fr, w którym 
obowiązkowo odnotowywane są wszystkie doktoraty. Ale nie tylko te obronione, także te w trakcie 
przygotowań. Świetny pomysł, dzięki temu można zobaczyć, czy temat jest nowatorski i/lub z kim 
współpracować:) http://www.theses.fr/ 
Zuza Wiorogórska 
Źródło: Zuza Wiorogórska, data dostępu 24.11.2012 

Prace nad projektem ustawy o książce 

Polska Izba Książki i Izba Księgarstwa Polskiego pracują nad projektem Ustawy o książce, która miała-
by regulować kwestie związane z funkcjonowaniem rynku książki i stosowaniem stałej ceny katalogo-
wej. Uważacie, że taki akt prawny jest potrzebny? Zachęcamy do zapoznania się z artykułem i dołączo-
nymi materiałami, ale prosimy uzbroić się w cierpliwość, gdyż każdy plik pdf to oddzielna strona jed-
nego dokumentu i są one zamieszczone... do góry nogami - trzeba je obrócić;) 
● Zajrzyj na stronę Izby Księgarstwa Polskiego: 
http://www.ikp.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=324%3Aspotkanie-w-pik-w-
sprawie-ustawy-o-ksice&catid=4%3Apodatki 
Źródło: Instytut Informacji Naukowej Bibliotekoznawstwa UMCS, data dostępu 23.11.2012 
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Dzień Życzliwości – może też dla książek? 

W dniu dzisiejszym [21.11.2012] obchodzimy Dzień Życzliwości. W tym dniu 
powinniśmy schować w sobie głęboko urazy, gniew, niechęć. Wiadomo wszyst-
kim wszem i wobec, w jakim szalonym tempie żyjemy. Nie mamy czasu na re-
fleksję czy też dobre słowo dla bliźnich. 

W tym jednym dniu zdobądźmy się na komfort bycia życzliwym dla 
wszystkich, z którymi będziemy mieli sposobność spotkać się, pracować, jechać 
tramwajem, autobusem, czy też autem. Co prawda dzisiaj gdy jechałem do pra-
cy trąbili na mnie kierowcy, za to, że śmigałem rowerem między nimi, a oni 
musieli stać w korku. Ale obyło się bez wielkiej kłótni i rękoczynów, co należy 
uznać za sukces.  

Ale dopadła mnie w czasie jazdy do pracy taka myśl, iż może w tym 
dniu stalibyśmy się także życzliwi dla naszych książek. Każdy z nas zapewne 
ma kilka półek z książkami, może nawet spory księgozbiór. Postarajmy się po 
powrocie do domu do rzucić na nie okiem. Zaglądnijmy czy nie wmieszały się 

między nie książki wypożyczone z biblioteki. Może czas je zwrócić. W tym dniu biblioteki może anulują 
spóźnialskim kary. Przejrzyjmy ich stan techniczny, może należy im się odkurzanie, podklejenie, a mo-
że nie leżą tak gdzie powinny. Ostatnio odkurzając książki odnalazłem na półce tytuł (wpadł za książ-
ki), który uznałem za zagubiony. Może zaplątała się nam do księgozbioru książka, którą kiedyś poży-
czyliśmy od znajomych. Ja czekam cierpliwie na zwrot takowych.  
 Są wśród tych tomów książki-przyjaciele, na których możemy liczyć od lat, które poprawiają nam zaw-
sze humor, zapraszają do swoich fantastycznych światów. Niejeden bohater wydaje nam się równie 
bliski, co rodzina, a jego życiowe decyzje są dla nas prawie tak emocjonujące jak nasze własne.  
21 listopada, ponury i mglisty, to dobry termin, żeby do serca przygarnąć ulubioną książkę, położyć ją 
na kolanach, spędzić z nią nieco czasu i stwierdzić, że ciągle mamy dla niej mnóstwo życzliwości.  

A skoro nawet papierowym przyjaciołom poświęcamy tyle uwagi, to tym bardziej bądźmy wy-
czuleni na potrzeby żywych i czujących osobników wokoło nas.  

Gabriel Leonard Kamiński 
Źródło: Portal Księgarski, data dostępu 21.11.2012 
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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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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.  


