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

SBP/268166269865948 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 

Jak dodać prace do Gogle Scholar i zwiększyć liczbę cytowań  
oraz indeks Hirscha  

Jak dodać prace do Gogle Scholar i zwiększyć liczbę cytowań 
oraz indeks Hirscha / Emanuel Kulczycki. Poznań: Stowarzy-
szenie EBiB, 2013,– 60 s.; ISBN 978-83-63458-04-1  

Zgodnie z zapowiedzią poradnik Jak dodać prace do Google Scholar i zwięk-
szyć liczbę cytowań oraz indeks Hirscha. Poradnik dla początkujących jest 
już do pobrania z Repozytorium AMUR. Możecie to zrobić bezpośrednio w tym 
wpisie. 

Poradnik dla początkujących 

Jak dodać prace do Google Scholar i zwiększyć liczbę cytowań oraz indeks 
Hirscha. Poradnik dla początkujących to książka skierowana przede wszyst-
kim do badaczy, którzy chcą zrozumieć, na jakiej zasadzie ich prace są wi-
doczne i dostępne w bazie Google Scholar. W prosty i przystępny sposób opi-

sane są zasady indeksowania tekstów oraz pokazane jest, w jaki sposób naukowiec może upowszech-
nić swój dorobek, poszerzając w ten sposób krąg czytelników. 

Referencyjną wersją jest wersja w PDF-ie, która liczy sobie 60 stron (wydawca: Stowarzyszenie 
EBIB: ISBN 978−83−63458−04−1) 

Z wprowadzenia: 
Zdecydowałem się napisać poradnik na temat możliwości aktualizowania informacji w Google 

Scholar, gdyż w sieci nie jest łatwo znaleźć wyczerpujące materiały na ten temat. Można wskazać in-
formacje dla webmasterów, które jednakże nie są skierowane do autorów naukowych. 

Nie podejmuję się tutaj wartościowania naukometrii i bibliometrii oraz wykorzystywania 
wskaźników ilościowych do oceny pracy naukowców. Rozumiem, że stanowisko takie ma wielu prze-
ciwników i zwolenników. Nie można jednakże zaprzeczyć temu, że nauka (nie rozróżniam na światową 
i polską) musi być w jakiś sposób zarządzana. A ci, którzy nią zarządzają, wykorzystują właśnie takie, 
a nie inne sposoby. 

Poradnik składa się z trzech części, w których staram się: I – wytłumaczyć podstawowe termi-
ny, aby następnie w części II – pokazać, jak można dodać swoje prace. W ostatniej III części – rozwijam 
kilka spraw technicznych. 

https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/4369/1/Jak_dodac_prace_do_Google_Schol
ar.pdf  

https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/4369/2/Poradnik.epub  

https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/4369/3/Poradnik.mobi  

● Aktualna wersja zawsze pod adresem: http://ekulczycki.pl/poradnik/  
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Autorem poradnika, który udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Pol-
ska [http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/], jest Emanuel Kulczycki: 
http://ekulczycki.pl/autor/.  
Źródło: Warsztat badacza, data dostępu 08.01.2013 

Zarządzanie biblioteką, zeszyt 4 

Ukazał się 4 numer „Zarządzania Biblioteką”. Serdecznie zapraszamy do lek-
tury i zgłaszania tekstów do numeru piątego. Zapraszamy również na stronę 
pisma, która funkcjonuje pod adresem: 
http://www.sbp.pl/sbp/komisje_sekcje_zespoly/komisja_zarzadzania_i_mark
etingu/zarzadzanie_biblioteka  

Spis treści 
Badania i wizje 
● Anna Aniszewska-Sworczuk: Model organizacji uczącej się koncepcją orga-
nizacyjną biblioteki 
● Dagmara Bubel: Sztuka komunikacji a oddziaływanie kontrolera na zacho-
wania kontrolowanych pracowników w bibliotekach naukowych 
● Maja Wojciechowska: Kształtowanie pozycji bibliotek na rynku usług infor-
macyjnych i edukacyjnych wskutek działań lobbingowych 

● Katarzyna Mazur-Kulesza: Dobór pracowników do służby bibliotecznej w kontekście nowoczesnego 
zarządzania biblioteką akademicką 

● Karina Fedynyszyn: Budowanie pozytywnych relacji z czytelnikiem przy zastosowaniu oddziaływań 
coachingowych 

● Krystyna Michniewicz-Wanik: Etyka w kulturze organizacyjnej bibliotek akademickich 
Biblioteki i bibliotekarze za granicą 
● Ðilda Pečarić, Miroslav Tuñman: Understanding the Development of Information Science in Croatia. 

Co-word Analysis of Doctoral Dissertations from 1978 to 2009 
● Asiye Kakirman Yilidiz: A Roadmap for an Effective Quality of Service and User Satisfaction. An Ex-

ample of the Polish Academic Libraries 
● Jolanta Laskowska: Biblioteki ostrawskie w Czechach 
● Beata Żuber: Ewolucja bibliotek francuskich. Potrzeby i oczekiwania użytkowników bibliotek 
● Sergiy Nazarovets: Otwarte repozytoria instytucjonalne w systemie komunikacji naukowej: doświad-

czenia Ukrainy 
Z warsztatu bibliotekarza 
● Sponsoring w działalności biblioteki – opracowanie Maja Wojciechowska 
Wywiady 
● System bibliotek serbskich. Rozmowa z Dejanem Risticiem dyrektorem Biblioteki Narodowej Serbii – 

poprowadziła Nina Kaczmarek 
Przegląd literatury 
● Publikacje polskie – wybór i opracowanie Nina Kaczmarek 
● Publikacje zagraniczne – wybór i opracowanie Nina Kaczmarek 
Spotkania naukowe 
● Konferencje i seminaria polskie – opracowanie Nina Kaczmarek 
● Konferencje zagraniczne – opracowanie Nina Kaczmarek 
Źródło: Maja Wojciechowska, korespondencja nadesłana 07.02.2013 

Z ŻYCIA SEKCJI 

Łódzki Odjazdowy 2013  

   

W maju 2013 roku Odjazdowy Bibliotekarz zostanie zorganizowany w Łodzi już po raz czwarty. To wła-
śnie w naszym mieście zrodził się pomysł na rajd, którego realizacją zajęła się Sekcja Bibliotek Niepań-
stwowych Wyższych SBP. Organizatorem rajdu w Łodzi jest Biblioteka Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Łodzi [http://www.biblioteka.wsp.lodz.pl/] współpracująca z Sekcją BNSW. Pragniemy poszerzyć 
grono partnerów i w związku z tym poszukujemy bibliotekarzy, którzy wesprą imprezę poprzez: 
● zaangażowanie się w przygotowania rajdu (np. wyznaczenie trasy, promowanie imprezy wśród łódz-
kich bibliotekarzy, gromadzenie książek na bookcrossing itp.), 
● pomoc w dniu imprezy (m.in. oznaczenie miejsca startu i mety, rozprowadzanie gadżetów wśród 
uczestników, transport, fotorelacja). 

Instytucje mogą wesprzeć Odjazdowego Bibliotekarza poprzez: 
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● dofinansowanie zakupu gadżetów z logo, 
● dofinansowanie produkcji materiałów informacyjnych, 
● przekazanie barteru, np. w postaci książek czy innych upominków dla uczestników, 

W razie pytań proszę o kontakt: Aleksandra Marciniak, a.marciniak@odjazdowybibliotekarz.pl, 
tel. 505-039-599 
Źródło: Sekcji bibliotek niepaństwowych szkół wyższych w Łodzi, data dostępu 09.02.2013 

Sekcja w 2012 roku  

Działania Sekcji [bibliotek niepaństwowych szkół wyż-
szych w Łodzi] w 2012 roku całkowicie zdominowała or-
ganizacja 14 Konferencji Bibliotek Niepaństwowych Szkół 

Wyższych 
[http://www.biblioteka.wsp.lodz.pl/konferencja.html], 

która w dniach 13-14 września odbywała się w Centrum 
Konferencyjno-Wydowiskowym LUTNIA w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Łodzi [http://www.wsp.lodz.pl/LUTNIA-
769-0.html]. Nie trudno domyślić się, że zespół Biblioteki 
WSP [http://www.biblioteka.wsp.lodz.pl/] był zmuszony 
zrezygnować z pewnych działań (w tym, bijąc się w pierś, 
przyznaję - z prowadznia niniejszego bloga), by podołać 
wyzwaniom związanym z przygotowaniem imprezy. Na 
szczęście jak zawsze można było liczyć na wsparcie 

Członkiń Sekcji BNSW i innych przychylnych bibliotekarzy, które przyczyniło się do sukcesu imprezy. 
Zachęcamy do zapoznania się z relacją: http://www.biblioteka.wsp.lodz.pl/konferencja/relacja.html  

Oczywiście również w 2012 roku (już po raz 
trzeci) SBNSW zaangażowała się w organizację Od-
jazdowego Bibliotekarza 
[http://www.odjazdowybibliotekarz.pl/]. Statystyki 
wyglądają następująco: 
● łączna liczba uczestników – 119 
● łączna liczba bibliotekarzy – 30 
● łączna liczba przejechanych kilometrów – 12 
● czas trwania – 2 godziny 

Szczegółową relację zamieściliśmy na ofi-
cjalnej stronie wydarzenia 
[http://odjazdowybibliotekarz.pl/2012/05/17/odja

zdowa-lodz-relacja/]. Miłą niespodzianką było przy-
znanie przez Zarząd Okręgu Łódzkiego SBP pomy-
słodawczyni rajdu, Paulinie Milewskiej, która pełni 

funkcję sekretarza naszej Sekcji [http://odjazdowybibliotekarz.pl/2012/09/17/odjazdowa-
bibliotekarka-nagrodzona/], nagrody za Najlepsze Przedsięwzięcie Młodego Bibliotekarza województwa 
łódzkiego. 

I tak oto minął nam rok 2012... Działań było niewiele, ale wiele z nimi było roboty:) Kolejny rok 
oczywiście również zapowiada się pracowicie, o czym zamierzamy na bieżąco informować za pośrednic-
twem naszego bloga. 
Źródło: Sekcji bibliotek niepaństwowych szkół wyższych w Łodzi, data dostępu 09.02.2013 

INFORMACJE DLA FACHOWCÓW 

Biblioteka Narodowa jak nowa. Teraz bardziej eko 

Nowa czytelnia w Bibliotece Narodowej. Są już nowe, 
szczelne okna, widoków nie zasłaniają pionowe ża-
luzje. Zamiast brzęczących jarzeniówek w suficie 
zamontowano lampy energooszczędne i niemęczące 
wzroku (Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta) 

Druga młodość Biblioteki Narodowej na Po-
lu Mokotowskim. Będzie bardziej ekologiczna. Są już 
nowe elewacje ze szkła w „złotych” ramach z alumi-
nium, a w środku - ciepło i do tego cyfrowa rewolu-
cja  

Jeszcze zanim Biblioteka Narodowa przy 
al. Niepodległości otworzyła podwoje, już wyglądała 
na podstarzałą. Projekt konkursowy Stanisława Fi-
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jałkowskiego z 1963 roku był kończony w najgorszych kryzysowych czasach: w latach 80. 
- Przyjechały okna, długo czekały na montaż. Na szyby padał deszcz, śnieg, były porysowane, 

dlatego już zawsze wyglądały na brudne, jakby sine - mówi dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki 
Narodowej. 

Pozytywną zmianę widać zaraz po wejściu - w przestrzeni katalogów z rejestracją czytelników. 
Nie ma już żaluzji - wertykali, które zasłaniały widok na patio. Powstanie w nim ogród. Szafki z szufla-
dami i kartami katalogowymi znikną, bo staną się zbędne. Wszystko będzie w komputerowej bazie da-
nych, tylko w zeszłym roku powiększyła się o 455 tysięcy pozycji. - Usunięcie tzw. uli katalogowych 
uwolni przestrzeń. Marzy mi się, by ludzie tu chętnie zaglądali, także z dziećmi, nawet w wózku. Będzie 
można poczytać gazety, przejrzeć książki, wyjść do ogrodu w patio, już w 2014 roku - zapowiada dyr. 
Makowski. 

Czytelnia ogólna już po remoncie, teraz kolej na specjalistyczne. Za miesiąc, dwa Narodowa 
otworzy nową bibliotekę - cyfrową. Najpopularniejsze książki czy albumy będą dostępne w sieci. - Ma-
my jedyne w Polsce automatyczne skanery, które same przerzucają kartki. Skanujemy na razie to, co 
jest najbardziej poszukiwane, lektury, wspomnienia, stare zdjęcia, pocztówki, ale mamy też np. kolek-
cję z książkami kucharskimi - wylicza dyrektor Makowski. 

Zbiory Biblioteki Narodowej są imponujące - aż 9,5 mln. Nie wszystko i nie od razu trafi do 
sieci. Kiedy bibliotekarze „zawiesili” w internecie skany pierwszych stron gazet polskich i ze świata za-
raz po wybuchu II wojny światowej z pierwszych dni września 1939 roku, zrobił się tłok. - Mieliśmy ok. 
30 tys. zalogowanych użytkowników równocześnie - wspomina Tomasz. Makowski. 

Marzy, że cyfrowa biblioteka - i ta w realu po remoncie - będą oblegane.  
Dariusz Bartoszewicz 

Źródło: Gazeta Warszawa, data dostępu 09.02.2013 

Bibliotekarze a sprawa mazowiecka 

Projekty digitalizacyjne to specjalność bibliotekarzy. Po 
pierwsze wiele bibliotek zajmuje się skanowaniem, obrób-
ką skanów i tworzeniem lub przystosowywaniem platform 
do prezentacji zasobów cyfrowych w swoich bibliotekach — 
od niewielkich publicznych po duże akademickie. Często 
również przedstawiciele naszej branży są angażowani do 
projektów realizowanych przez inne instytucje. Wygląda na 
to, że bywamy zauważani i doceniani.:) 

W ten sposób bibliotekarze są zatrudniani przy ta-
kich projektach jak chociażby Biblioteka Otwartej Nauki, 
nad którą pracuje zespół Centrum Cyfrowego Projekt: Pol-

ska. Z ich wiedzy i doświadczenia korzysta również projekt mazowieckich czasopism humanistycznych 
[http://mazowsze.hist.pl/] realizowany przez Muzeum Historii Polski. 

 

Baza potocznie zwana przez pracowników „Mazowszem” jest dość naturalnym następstwem 
tworzenia bazy bibliograficznej BazHum [http://bazhum.icm.edu.pl/]. Dziś same informacje bibliogra-
ficzne, chociaż wciąż przydatne, to dla wielu osób trochę za mało. Użytkownicy coraz częściej oczekują, 
że równie łatwo będą mogli dotrzeć do samego źródła. 

Co odróżnia bazę mazowieckich czasopism humanistycznych od innych tego typu przedsię-
wzięć publikujących przeróżne materiały w Open Access? Chociażby stosunkowo wąska tematyka — 
baza jest skierowana do przedstawicieli nauk humanistycznych i innych zainteresowanych tematami 
historycznymi czy etnograficznymi. Przede wszystkim jest to baza artykułów — nie znajdziemy tam 
książek (jak w powstającej Bibliotece Otwartej Nauki). Można oczywiście przeglądać zasoby po tytule 
czasopisma lub jego numerze, ale to, co moim zdaniem jest kluczowe, to fakt, że wyszukiwaną jed-
nostkę stanowi artykuł (co niestety nie jest standardem przy udostępnianiu wydawnictw ciągłych). 
Znacznie ułatwia to przeszukiwanie bazy. Nie musimy znać lokalizacji artykułu, żeby go znaleźć. Ba, 
nie musimy nawet wiedzieć o jego istnieniu. Kiedy korzystamy z wyszukiwarki, przeszukiwane są pełne 
teksty artykułów. Niweluje to do pewnego stopnia pewną wadę bazy, jaką jest brak słów kluczowych 
czy haseł przedmiotowych w metadanych. 
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Skoro jesteśmy przy wyszukiwaniu, warto wspomnieć, że domyślna opcja — wyszukiwanie 
proste — oferuje tzw. jedno okienko (w stylu wyszukiwarki Google’a), które osobiście uważam za dobrą 
praktykę. Oczywiście pod warunkiem, że mamy do wyboru także opcję zaawansowaną (a tak jest 
w przypadku bazy mazowieckich czasopism humanistycznych). 

Nad bazą wciąż trwają prace. Przed nami jeszcze trochę zmian i poprawek oraz umożliwienie 
przeszukiwania jej w FBC i Europeanie. Pod względem treści jeszcze w tym roku będą dodawane arty-
kuły z kolejnych tytułów czasopism. Obecnie zawiera już ponad 9 tys. artykułów z 16 czasopism, 
a zespół Muzeum jest po rozmowach z wydawcami ok. 45 kolejnych czasopism humanistycznych, tym 
razem już z całej Polski. 

Poza wkładem pracy w tworzenie „Mazowsza”, ważną rolą bibliotekarzy jest informowanie 
i popularyzacja takich źródeł. Niezależnie od tego, czy pracujemy w małej bibliotece publicznej, szkol-
nej, pedagogicznej czy w naukowej, jeżeli mamy jakikolwiek kontakt z czytelnikami, pewnie wiele razy 
pomagaliśmy im w znalezieniu odpowiednich źródeł. Możemy to robić w kontaktach bezpośrednich, 
w odpowiedziach na maile, rozmowach przez komunikatory, ale także na naszej stronie internetowej 
czy przez media społecznościowe. 

Poza pracami nad tworzeniem bazy i jej popularyzacją jest jeszcze jedna niezbędna rola biblio-
teki w takich projektach — to pomoc w pozyskaniu zbiorów do zeskanowania. O ile często to wydawcy 
udostępniają swoje tytuły do digitalizacji lub (w przypadku nowszych numerów) pliki, to jednak zda-
rzają się sytuacje, że nawet oni nie posiadają pewnych woluminów. Wówczas z pomocą przychodzą 
właśnie biblioteki. 

Swoją drogą podkreśla to wartość takiej biblioteki cyfrowej. Wyobraźcie sobie, jak trudno musi 
być dotrzeć do numeru, którego nie posiada nawet wydawca, a jedynie bardzo nieliczne książnice. Przy 
tym nie każdy ma blisko np. do Warszawy na Koszykową. Wtedy baza mazowieckich czasopism huma-
nistycznych może okazać się szczególnie cenna. 

„Mazowsze” przyda się nie tylko historykom, ale także socjologom i etnologom, a także regiona-
listom, w tym amatorom-zapaleńcom, których nie brakuje wśród użytkowników bibliotek (a także 
wśród bibliotekarzy). Spodoba się również poszukiwaczom ciekawostek. Pamiętajcie więc o mazowiec-
kich czasopismach humanistycznych, kiedy ktoś zapyta Was np. o nadużywanie alkoholu w Płocku 
(jeżeli nie widzicie związku, przeczytajcie cytaty stąd http://doktoranci-
wh.blogspot.com/2013/01/ciekawe-mazowieckie-zroda-dostepne.html).;) 

Jeżeli Wasza biblioteka chciałaby zamieścić krótki komunikat na temat bazy na swojej stronie, 
aby zachęcić do niej swoich czytelników, może go pobrać stąd: 
https://docs.google.com/a/bibliosfera.net/document/d/1GqkFSeiWGBwtetopHwjjIQyU-
jSC6GlVHoPFAERe64w/edit. A jeżeli macie jakiekolwiek pytania, nie wahajcie się ich zadać w komen-
tarzu.:) 

Dominika Paleczna 
Zdjęcie autorstwa Grzegorza Łobińskiego (lic. CC-BY) 
Źródło: Bibliosfera, data dostępu 06.02.2013 

Rynek książki w odwrocie 

W 2012 roku sprzedaż książek była porówny-
walna z 2007 roku. Dobrze to już było. Tak 
można skomentować sytuację na rynku książki 
czy – szerzej – wydawniczym, bo także prasy, 
czy – jeszcze szerzej – na rynku mediów, bo 
kryzys dotyczy wszystkich analogowych form 
dystrybucji treści – pisze prezes Biblioteki Ana-
liz. 

W Polsce w 2012 roku przychody na 
rynku książki spadły nieznacznie, o ok. 2 proc., 
osiągając poziom 2,66 mld zł (wstępne dane). 
Był to jednak kolejny rok spadku przychodów, 

a wartość sprzedaży jest na poziomie niewiele wyższym niż w 2007 roku w wartościach nominalnych. 
Inflacja w 2012 roku wyniosła, według danych GUS, 3,7 proc., a więc realny spadek to blisko 6 proc. 

Łukasz Gołębiewski  
Źródło: Ekonomia24, data dostępu 06.02.2013 
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Minister odpowiada - odbiorcy kultury również 

.. .Pisaliśmy niedawno o liście intelektuali-
stów wystosowanym do Ministra Zdrojewskiego aby ten wyasygnował więcej środków na nowe książki.  

Jest już odpowiedź Ministra 
[http://wyborcza.pl/1,75475,13341672,Czytelnictwo_juz_nie_spada___.html]. My wybraliśmy z arty-
kułu gdzie wypowiada się Minister Zdrojewski końcowy akapit. 

 
Czy czytanie jest do życia potrzebne? Nie sądzę. Czytanie wszystko komplikuje. Można żyć bez literatu-
ry, ale będzie to inne życie - podsumowuje Czapliński. - Tymczasem życie, w którym literatura istnieje, 
dowodzi, że czytanie uczłowiecza i uspołecznia. Lektura uwrażliwia na inność, do świata, w którym 
poznanie jest zawsze niezakończone, osąd niepełny, w którym wprowadza cudze słowa okazują się naj-
głębszymi słowami naszego życia, w którym obcość udaje się przezwyciężyć, a bliskość okazuje się nie-
osiągalna. Zarazem jest to świat, w którym niepełność i niepewność są bogactwem pomocnym w bu-
dowaniu więzi. Poza miłością rodzinną nie znam lepszej, subtelniejszej, wrażliwszej, bogatszej i bar-
dziej złożonej szkoły uczuć niż ta, do której chodzimy, czytając książki.  

 
A tu ktoś tak skomentował całość wywodów: 

 
He, he. Równie dobrze możnaby „udowodnić”, że „ludzie mniej słuchają muzyki, bo kupują mniej płyt”. 
Ano kupują mniej, czarnych-analogowych praktycznie zero a ich nowszych wersji w postaci CD/DVD 
też coraz mniej. Ale muzy się słucha. Na internecie, na MP3, na koncertach, satelitach, kablówkach. 
Wchodzę na jutuba i mam nie tylko muzykę danego zespołu ale i do tego wideo jak chce a jeszcze i nu-
ty na gitarę czy klawisze i słowa do zaśpiewania. To po co mnie wydawać kasę na płytę?  

To już wolę na żywca sobie za to koncert obejrzeć. Do tego inteligente portale jak lastfm, które 
same mi znajdą co lubię a czego nie znałem. A i radia słucham też przez ScreamerRadio czyli mogę 
mieć jakąś polską stacyjkę studencką albo rozgłośnię z Nowej Zelandii i podobnie jest z czytaniem. 
Mnie też nie ma w tych statystykach czytelnictwa, bo już nie chodzę do biblioteki ani księgarni po 
ciężkie wersje papierowe za ciężkie pieniądze. Twierdzę, że czytam więcej niż wcześniej i znam wielu 
ludzi, którzy też czytają więcej, bo jest powszechniejszy i szerszy dostęp do tekstu niż był kiedyś. 
Książka była przez stuclecia praktycznie jedynym medium więc konkurencji za dużej nie miała. Nawet 
gazety i czasopisma, formalnie znane 100 czy 200 lat temu dopiero w ostatnich dziesięcioleciach roz-
powszechniły się na masową skalę a do tego doszły media elektroniczne, kino, telewizja, video, inter-
net, urządzenia przenośne.  

Czyli teraz więcej czytam tekstów w internecie, są książki audio do słuchania i tych plików też 
nie obejmują klasyczne statystyki (czy może ktoś rejestruje pliki ściągane np. z serwera na Jamajce?), 
podobnie jak statystyki sprzedanych biletów kinowych niewiele mówią o tym kto ile filmów ogląda, bo 
nie wiadomo co w domu robi tak? A może jedynie słuszne czytanie dotyczy „cegieł” po kilkaset stron? 
Czy jak czytam tu godzinę dziennie na Wyborczej różne teksty to jestem głupszy od bezinternetowego 
sąsiada, który właśnie z dumą zameldował w gminnej bibliotece o przeczytaniu wszystkich 200 dzieł 
Kraszewskiego? 

I proszę mnie powiedzieć dlaczego można pożyczyć za darmo książkę papierową a elektro-
niczną już nie? Dosyć tych autorsko-tantiemowych monopolizmów!  

rYt 
 

Źródło: rYt, korespondencja nadesłana 05.02.2013 
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Zawieszony proces o prawa do twórczości Janusza Korczaka: utwory dostęp-
ne na platformie Polona  

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód zawiesił postępowanie o ustalenie daty śmierci Janusza Korczaka, co 
może sprawić, że spór stanie się wręcz bezprzedmiotowy, informuje „Rzeczpospolita” z 4 lutego. Obec-
nie – zgodnie z orzeczeniem sądu z 1954 roku – ochrona autorska utworów Janusza Korczaka trwa do 
końca 2016 roku.  

W procesie z wniosku Fundacji Nowoczesna Polska, która – jak określa „Rzeczpospolita” – zaj-
muje się e-promocją lektur szkolnych, o ustalenie daty śmierci pisarza podczas ostatniej rozprawy sąd 
zobowiązał Fundację do wskazania spadkobierców nieżyjącej już Janiny Gołębiewskiej, która zainicjo-
wała pierwszą sprawę o uznanie Janusza Korczaka za zmarłego, ale nie została uznana za spadkobier-
cę. Jarosław Lipszyc, prezes Fundacji Nowoczesna Polska, powiedział „Rzeczpospolitej”, że Fundacja 
przedstawiła sadowi trzy nazwiska uzyskane dzięki internautom, ale więcej danych nie ma. Jego zda-
niem informacje te są zupełnie niepotrzebne, gdyż osoby te nie mają żadnych praw do spuścizny Janu-
sza Korczaka.  

Natomiast Grzegorz Gauden, dyrektor Instytutu Książki, powiedział „Rzeczpospolitej”, że nie 
będzie „komentował postanowienia sądu, nie my byliśmy inicjatorem tego procesu”, a także, że „twór-
czość Janusza Korczaka udostępniliśmy w grudniu ubiegłego roku do powszechnego korzystania 
w Internecie na platformie Polona, a zyski uzyskane z części komercyjnej w całości przeznaczamy na 
promocję jego dzieł”. Instytut Książki otrzymał prawa do twórczości Janusza Korczaka w 2009 roku od 
Skarbu Państwa, który stał się jego spadkobiercą, gdyż wszyscy krewni pisarza zginęli w czasie II woj-
ny światowej. (fran)  
Źródło: Rynek Książki, data dostępu 05.02.2013 

Czy udostępniać studentom prezentacje z wykładów? 

Do napisania tego tekstu podchodziłem jak pies do 
jeża. Na temat tytułowego pytania rozmawiałem już 
wiele razy – i za każdym razem wśród rozmówców 
pojawiają się prawdziwe emocje. W tym wpisie nie 
chodzi mi o to, żeby dać uniwersalną odpowiedź. 
Raczej chcę przedstawić, jak ja to widzę: dlaczego 
uważam, że warto udostępniać prezentacje z wykła-
dów. I dlaczego sam tego nie robię. 

Dwa słowa wyjaśnienia. Czytelnicy, którzy 
od jakiegoś czasu odwiedzają już blog, wiedzą, że 
jestem gorącym zwolennikiem Otwartej Nauki, 
otwartego dostępu do publikacji. Jeżeli tylko poja-
wiam się na jakiejś konferencji, seminarium (i nie 
jest to zamknięty event), to udostępniam w ten sam 

dzień przed samą konferencją prezentację z niej (na SlideShare: 
http://www.slideshare.net/emanuelkulczycki). Staram się jednakże zawsze zaznaczać: że ta prezenta-
cja to jedynie ilustracja do mojego wystąpienia. I zdaję sobie sprawę z tego, że bez mojego „podkładu”, 
ta prezentacja jest tylko zbiorem interesujących obrazków. 

Kilka tygodni temu na fanpage „Warsztatu badacza” 
[https://www.facebook.com/warsztatbadacza] wrzuciłem mem prezentują-
cy, w jaki sposób odbywa się teraz robienie notatek wśród studentów. Pod 
wpisem rozpętała się dyskusja 
[https://www.facebook.com/photo.php?fbid=527868567231645&set=a.422
048477813655.101841.198935583458280&type=1&comment_id=1679031] 
i pojawiły się ciekawe komentarze (cytuję je na końcu wpisu). Okazało się, 
że temat jest bardzo „na czasie”, wielu wykładowców bowiem zastanawia się 
jak tę sprawę rozegrać. Innymi słowy: czy udostępniać studentom prezenta-
cje z własnych wykładów. 

Ilustracja pochodzi z serwisu Edudemic 
[http://edudemic.com/2012/12/this-is-how-modern-students-take-

notes/], ale jest rozprzestrzeniającym się memem i nie jestem w stanie 
wskazać źródła, ani autora. 

Trzy rodzaje prezentacji. Dla jasności: kiedy piszę „prezentacja” nie mam na myśli PałerPojnta. 
Nie ważne jest narzędzie: czy zrobimy prezentację w Prezi, Keynote’cie, Power Poincie – nie ma to zna-
czenia. Ja swoje prezentacje robię w InDesignie wspieranym Illustratorem i Photoshopem. Bo tak jest 
mi najwygodniej. Dlatego nie będę wchodził w temat „powerpointyzacji dydaktyki i nauki przez pryzmat 
wypunktowań na slajdach”. 

Kiedy uczę studentów przygotowywania prezentacji, staram się im wytłumaczyć, że są – 
upraszczając – trzy rodzaje prezentacji (na podobny temat pisała m.in. Dominika Paleczna 
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[http://dominika.bibliosfera.net/2012/06/prezentacjo-nie-zawsze-daj-sie-powiesic/] na bibliosferze 
[http://bibliosfera.net/].). 

Pierwszy rodzaj, to prezentacje ilustrujące – które mają być tłem dla mówcy. Najczęściej zwią-
zane tematycznie ilustracje, jakieś hasło, obrazek łamiący konwencje. Takie prezentacje staram się 
przygotowywać na konferencje. 

Drugi rodzaj prezentacji, to prezentacje „do wspomagania się”. Są tam wykresy, jakieś dłuższe 
definicje. Jednakże cały tok wywodu i ciężar argumentacji leży w przekazie mówcy. Prezentacja ma 
jedynie pomóc odbiorcom ogarnąć pewne sprawy (skomplikowane kategoryzacje, tabelkę itd.). To wła-
śnie takie prezentacje staram się przygotowywać na wykład. 

Trzeci rodzaj prezentacji, to prezentacje z pełną treścią wykładu. Czyli śmierć wykładu lub za-
bójstwo pandy [http://ekulczycki.pl/design/czytanie-referatu-na-konferencji-de-
%E2%80%8Bkomentarz-2/]. Takich prezentacji nie przygotowuję, chociaż na konferencjach bardzo 
często je spotykam. Z takich prezentacji można wyciągnąć najwięcej, jeśli nie widziało się wykładu. 
A jeśli widziało się wykład, to już takiej prezentacji nigdy nie chce się oglądać. 

Moje prezentacje do wykładu. Tak jak wspomniałem, do swoich wykładów dla studentów przy-
gotowuję drugi rodzaj prezentacji. Gdy mówię o telegrafie optycznym i opisuje jego rolę w historii me-
diów, pokazuję kilka zdjęć, puszczam filmik prezentujący działanie tego telegrafu. Kiedy opisuję klasy-
fikacje różnych podejść do historii komunikacji – posiłkuję się przygotowanymi przez siebie wykresami. 

Kiedy chcę, aby studenci mogli w bardzo dokładny i staranny sposób zanotować jakąś definicję 
– umieszczam ją na slajdzie. 

Ale moje prezentacje pełnią przeważnie rolę ilustracyjną i porządkującą wykład. 
To dlaczego nie udostępniam swoich prezentacji? Nie udostępniam swoich prezentacji, ale też 

nie zabraniam studentom pstrykać zdjęć w trakcie wykładu. Uważam jednak, że gdybym wypuścił ofi-
cjalne prezentacje do wykładu, to musiałyby one przybrać formę trzecią – czyli być opatrzone pełnym 
komentarzem. A to byłby po prostu klasyczny skrypt w nowocześniejszej formie. 

Gdybym miał na to czas, środki itd. – to bym to zrobił. I takie prezentacje udostępniał. 
Więcej problemów. Zagadnienie to ma wiele wymiarów. Pamiętam bowiem o kilku funkcjach, 

jakie pełnią wykłady. Student, który dostanie pełną prezentację od wykładowcy – nie nauczy się robić 
dobrych notatek. A to wielka sztuka niezwykle przydatna m.in. w dalszej pracy badawczej. 

Z drugiej strony, już legendarne są niektóre „notatki na Chomiku”, które przygotowują studen-
ci na wykłady z różnych przedmiotów. Takie notatki to absolutny zbiór bzdur, błędów i niekompetencji 
notujących. Zatem wykładowca, który udostępniłby wszystkie materiały, może nie musiałby się bory-
kać z nieoficjalnymi błędnymi wersjami własnych wykładów. 

Tylko, że nie ma obowiązku chodzenia na wykłady. A gdy do tego dodamy Krajowe Ramy Kwa-
lifikacji, w których twierdzi się, że po uczestnictwie na moich wykładach student: UMI/ROZUMI/WIE – 
to czy mogę wyegzekwować taką wiedzę od studenta i jednocześnie zmobilizować go do chodzenia na 
wykłady? Oczywiście, że nie – nie jest to moim celem. Zakładam, że studenci będą chodzili, jeśli wy-
kłady będą dobre i interesujące, a nie dlatego, że nie udostępniam prezentacji. 

Wykładowcy zdają sobie z tego świetnie sprawę, studenci nie zawsze. Ale to naprawdę w 99% 
widać na pierwszy rzut oka na egzaminie (ustnym), czy ktoś chodził na wykłady, czy nie. Nie mam na 
myśli mojej „pamięci do twarzy” (którą mam), ale raczej obycie z tematem. 

Niektórzy wykładowcy boją się też kwestii prawnych. „A czy mogłem użyć ten obrazek i zrobić 
cytat?”. To naprawdę nie jest dużym problemem – ogarnięcie tego zagadnienia to bułka z masłem 
w porównaniu do innego problemu: wtórności wykładów. Znam wykładowców, którzy przyznali mi, że 
nie udostępnią swoich wykładów w żaden sposób, ponieważ ich wykłady są tak naprawdę kopią jakie-
goś podręcznika. 

Lada moment zaczyna się drugi semestr, w którym będę prowadził dwa wykłady. Jeszcze nie 
podjąłem decyzji, co zrobię z prezentacjami do nich. 

Niektóre z komentarzy, które pojawiły się na fanpage’u pod zdjęciem studentów „robiących no-
tatki”. 

● Marta Osuchowska [https://www.facebook.com/marta.osuchowska.56]: Takie robienie zdjęć 
jest zawsze, niezależnie od tego co na nich się znajduje. Nieważne już co się powie lub dopowie. Cza-
sami mam wrażenie, że studenci nie zareagowaliby nawet gdybym się rozebrała, no chyba, że zasłania-
łabym slajdy. Czego nie ma na slajdach – nie istnieje. 

● Bartłomiej Gęca [https://www.facebook.com/bartlomiej.geca]: To jest ewolucja… kiedyś 
przepisywało się wykłady za pomocą kilku kalek, potem xerowało się wszystko co tylko było można, 
a teraz… robi się wszystkiemu zdjęcia… proste. 

● Robert Nowotniak [https://www.facebook.com/robert.nowotniak]: Moim zdaniem, wszelkie 
starodawne formy prowadzenia dydaktyki (typowe „odczyty”, ograniczanie dostępu do slajdów etc.) 
umrą prędzej czy później śmiercią naturalną. Jeśli wykładowca odmawia studentom dostępu do slaj-
dów, to moim zdaniem powód wcale nie jest taki, że chce chronić swoją oryginalną pracę, ale raczej 
można podejrzewać, że „inspirował się” nadmiernie cudzymi materiałami i woli to ukryć. Cała sala stu-
dentów, spisująca mechanicznie słowo w słowo ze slajdów, to jest idiotyzm, i to zupełnie nie przystaje 
do współczesności. Rewolucję przemysłową mamy już kilka wieków za sobą i obecnie Uczelnie na pew-
no nie są miejscem, gdzie można byłoby tak marnować ludzki czas na mechaniczne, żmudne, odtwór-
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cze czynności. Moim zdaniem, przyszłością jest dydaktyka oparta na nowoczesnych formach: e-
learning, blogi, webinaria, youtube, materiały multimedialne, e-Science etc. 

● Kat Mathiasen [https://www.facebook.com/kmiechowiczmathiasen]: jasne, Robercie, za-
mknijmy uczelnie od razu, przecież wszyscy się wszystkiego sami mogą nauczyć. A slajdów nie wysy-
łam, bo są pomocą dydaktyczną organizującą przebieg zajęć, są na nich przykłady niektóre definicje, 
które omawiamy szczegółowo podczas zajęć, co student potrzebuje, to może sobie zapisać, są również 
odwołania do podręczników, z których może skorzystać – bo na tym polega STUDIOWANIE, a nie na 
uczeniu się na pamięć zawartości slajdów wykładowcy. 

● Grażyna Habrajska [https://www.facebook.com/grazyna.habrajska]: ja przesyłałam slajdy 
mailem – znalazłam je potem na Chomiku i na dodatek jakaś bezczelna osoba żądała za ściągnięcie 
pieniędzy – od tego roku umieszczam tylko punkty wg których prowadzę wykład i bibliografię, na pod-
stawie której wykład został opracowany 

● Grażyna Habrajska [https://www.facebook.com/grazyna.habrajska]: i dodatkowa uwaga dla 
tych, którzy pisali, że wykładowca korzysta z prac innych – to jest obowiązek przy wykładach kurso-
wych – istotą wykładu kursowego jest pokazanie różnych koncepcji, a nie wyłącznie własnej. 

● Anetta Janowska [https://www.facebook.com/anetta.janowska]: Właściwie, zgodnie ze sztu-
ką, prezentacja powinna zawierać hasła w punktach, bo przecież to wykładowca jest centrum uwagi – 
on powinien te hasła oplatać treścią. W ten sposób unikamy sytuacji jak na zdjęciu, skupiamy uwagę 
studentów, wchodzimy w interakcję i nie musimy potem wysyłać slajdów, bo nie ma po co. Ja swoje co 
prawda umieszczam w sieci, ale jeśli kogoś nie było na zajęciach, to i tak niewiele z tego mu przyjdzie. 
Jest kilka podręczników o tym, jak przygotować prezentację – co prawda głównie dla biznesu, ale to 
działa:-))) 

● Justyna Zborowska [https://www.facebook.com/zastin.zboroska]: To może ja się wypowiem 
z perspektywy studenta, którym wciąż jestem. W mojej opinii slajdy powinny być udostępniane stu-
dentom zawsze, ponieważ pomagają one w nauce i to znacznie, choć z tego co przeczytałam, to wielu 
z Was uważa, że jest inaczej. Nie wiem z jakimi studentami macie do czynienia i zdaję sobie sprawę, że 
są oni różni, dlatego mogę mówić tylko za siebie i moich kolegów z uczelni. W naszej opinii wykładow-
ca, który nie udostępnia materiałów, z których korzysta (w tym slajdów) jest po prostu wredny i naj-
częściej podejrzewany jest o to, że po prostu chce zrobić studentom „na złość”. A po co utrudniać lu-
dziom życie? Osobiście wolę na zajęciach słuchać wykładowcy, zamiast jak głupia notować wszystko co 
mówi + wszystko co ma na tych slajdach. Więcej wyciągam z wykładu, podczas którego moja uwaga 
jest skupiona na prowadzącym, a nie na notowaniu. Do tego jestem wzrokowcem, więc gdy później wi-
dzę te slajdy, to przypominam sobie wszystko o czym wykładowca mówił, łatwiej jest więc nauczyć mi 
się materiału i zwracać uwagę na to, co wykładowca uznał za istotne do nauczenia się. Nie zapominaj-
cie o tym, że wykładowca jest kimś w rodzaju przewodnika dla studentów i to co pokazujecie im na 
zajęciach ma być wskazówką do tego, jak i czego się uczyć. 

Pytasz Emanuelu [https://www.facebook.com/emanuelkulczycki] co z wkładem studenta 
w zajęcia. Odpowiem Ci więc na podstawie małej anegdotki – zajęcia ze wstępu do socjologii miałam 
z moim ulubionym wykładowcą. Prof. Wnuk-Lipiński na każdych zajęciach miał prezentację, którą 
zawsze później udostępniał nam na WU. I co ciekawe – nikt nie kuł na pamięć jego slajdów, bo prezen-
tacja z każdych zajęć liczyła max 6 slajdów. Sztuka polegała na tym, ze profesor swoje prezentacje wy-
pełniał planem wykładu, kilkoma definicjami i przede wszystkim hasłami. w efekcie więc każdy stu-
dent musiał te zajęcia opracować w domu sam – trzeba było zapoznać się z tymi hasłami, sięgnąć do 
książek czy sieci, żeby je wyjaśnić i sporządzić sobie z tego wszystkiego notatki. Na końcu okazywało 
się, że 6 slajdów zamieniało się w minimum 13 stron notatek + wiedzę zgromadzoną w głowie. A to że 
mieliśmy te slajdy, wskazywało nam, czego mamy się uczyć. 

Za to inna sytuacja, gdy w czerwcu poprosiłam jedną panią o udostępnienie jej prezentacji 
z wykładu, który odbył się w marcu, a na którym nie mogłam być obecna. Odpowiedziała mi, że mate-
riału nie udostępni, bo kto był na zajęciach, ten zapamiętał o czym była mowa. W efekcie nie miałam 
jak się przygotować do egzaminu z tej części materiału, bo nie wiedziałam nawet na jaki temat ten wy-
kład był, więc nawet nie mogłam poszukać orientacyjnie informacji gdziekolwiek. 

Tak więc kochani wykładowcy, konstruujcie prezentacje w odpowiedni sposób i je udostępniaj-
cie. Wielu studentów chce się uczyć, a Wasze prezentacje są dla nich pomocą naukową, z której korzy-
stają przy opracowywaniu własnych notatek. Nie utrudniajcie więc tym, którzy chcą zdobyć wiedzę. 
A ci, którzy jej nie chcą, nawet ze slajdów się niczego nie nauczą. 

 
Zdjęcie: Some rights reserved by Sergey Vladimirov 
Źródło: Warsztat badacza, data dostępu 04.02.2013 
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Cz. 1. Od czego zacząć?: Odjazdowy wstępniak 

W maju 2013 roku Odjazdowy Bibliotekarz po raz 
czwarty poruszy bibliotekarski świat. Przygotowania 
do tegorocznej edycji już ruszyły pełną parą! Duże 
zainteresowanie i sukcesy poprzednich odsłon akcji 
spowodowały znaczne zmiany organizacyjne – po-
większył się zespół odjazdowych koordynatorów, 
czas trwania kampanii został wydłużony, a zupełnie 
nowa strona internetowa powstaje z myślą o wygo-
dzie nas wszystkich:-) 

Cykl artykułów Poradnik Odjazdowego Or-
ganizatora to zbiór tekstów, w którym będziemy pu-
blikowali porady dla bibliotekarzy. Już dziś udo-
stępniamy część pierwszą pt.: Od czego zacząć. W 
kolejnych częściach znajdą się dobre praktyki i pod-

powiedzi, jak zorganizować swój własny odjazdowy przejazd rowerowy. Zachęcamy do komentowania 
artykułów i dzielenia się swoim doświadczeniem. 

Wszystkie biblioteki, i te organizujące Odjazdowego Bibliotekarza kolejny raz, i te próbujące 
dopiero swoich sił, zapraszamy do kontaktu. Zgłoszenia będziemy przyjmować od 1 marca, ale na 
wszelkie pytania chętnie odpowiemy już dziś. 

Najważniejsze informacje: 
● Termin zgłoszeń – od 1 marca (szczegóły: http://odjazdowybibliotekarz.pl/2013/01/21/odjazdowy-

bibliotekarz-2013-najwazniejsze-informacje/) 
● Czas trwania kampanii – od 1 maja do 9 czerwca. 
● Rowery i szerokie uśmiechy – obowiązkowe. 
● Kolorem akcji jest pomarańczowy:-) 
● Chcesz wiedzieć więcej o akcji? Obejrzyj naszą Prez.: http://prezi.com/h1zuiol1w4o0/odjazdowy-

bibliotekarz/, zobacz też Raport 2012: http://odjazdowybibliotekarz.pl/2012/07/25/raport-
2012/  

● Masz pytania? A może chcesz pomóc? Skontaktuj się z nami: http://odjazdowybibliotekarz.pl/dla-
organizatorow/  

● Cz. 1. Od czego zacząć? Powołaj odjazdowy zespół 
Paulina Milewska 

Chcesz zorganizować Odjazdowego Bibliotekarza, ale nie wiesz, od czego zacząć? Najlepiej na starcie 
poszukaj osób do współpracy przy realizacji zamierzeń. Nie bój się prosić o pomoc i proponować innym 
udziału w pracach odjazdowego sztabu. Wspólnymi siłami łatwiej osiągnąć wyznaczone cele. 

Aby Wasza praca przebiegała sprawnie, wytyczcie razem konkretne zadania i rozpiszcie, kto 
ma się zajmować realizacją kolejnych punktów powstałego harmonogramu działań. Dobrze jest także 
od razu określić terminy, wyznaczyć deadline dla każdego zadania. Przykładowy harmonogram umie-
ścimy w kolejnym odcinku Poradnika Odjazdowego Organizatora. 

Liderem grupy może zostać każdy, ale wszyscy muszą się na to zgodzić. Określcie na pierw-
szym spotkaniu zasady, według których grupa będzie funkcjonować, pracujcie odpowiedzialnie. Jeżeli 
organizacją rajdu zajmujecie się w ramach pracy w jednej bibliotece, zastanówcie się, czy warto wyzna-
czyć zespół do spraw Odjazdowego Bibliotekarza. Możecie także pracować w oparciu o demokratycznie 
podejmowane decyzje – wybór należy do Was! Każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy, o czym 
można się przekonać, czytając opisy pracy grup z Łodzi, Szczecina i Wiżajn. 

Łódź 

Pierwszy zespół do pracy nad Odjazdowym Bibliotekarzem powołałyśmy w 2010 roku. W zasadzie 
składał się on z 3 osób (Biblioteka WSP w Łodzi). Był to czas pracy koncepcyjnej nad ogólnym charak-
terem akcji. Dzięki ówczesnym długim rozmowom i wspólnemu formułowaniu celów akcji, szukaniu 
najlepszych sposobów ich realizowania, dziś Odjazdowy Bibliotekarz wygląda tak, a nie inaczej. Praca 
w trójkę nad wszystkimi aspektami organizacji bywała trudna, ponieważ zdarzało się, że miałyśmy od-
rębne koncepcje. Zawsze szukałyśmy najlepszego rozwiązania i rozważałyśmy kilka opcji, pewne spra-
wy ulegały zmianom w trakcie późniejszego działania, a zdecydowana większość decyzji była podejmo-
wana wspólnie. Taki model pracy w grupie polecamy osobom, które dobrze się znają i mają podobny 
sposób patrzenia na świat. 
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fot. K. Pawłowski 

Szczecin 

Marta Kurzyńska (Biblioteka Muzeum Narodowego w Szczecinie) 
Marta Sztark-Żurek (Biblioteka Uniwersytetu Szczecińskiego) 
Do momentu organizacji szczecińskiej edycji Odjazdowego Bibliotekarza nawet się nie znałyśmy. Po-
mimo tego, jak się okazało, stworzyłyśmy dobry tandem organizacyjny. Cenne było to, że zawodowo 
jesteśmy związane z innymi instytucjami, w ten sposób udało się nam w jakimś stopniu zaangażować 
w rajd dwa duże środowiska bibliotekarskie – biblioteki uniwersyteckiej i wojewódzkiej biblioteki pu-
blicznej. Od początku bardzo zależało nam na tym, żeby to była akcja ponadinstytucjonalna, by szcze-
cińscy bibliotekarze poznali się bliżej i wspólnie coś zrobili. 

W organizacji Odjazdowego Bibliotekarza najważniejsze wydaje się nam zebranie grupy ludzi 
(niekoniecznie dużej), którzy dadzą zarazić się entuzjazmem. Poza pomocą w przygotowaniach taka 
grupa wsparcia pozwala zweryfikować własne pomysły i jest źródłem nowych, ciekawych koncepcji. 
Dzięki niej ma się większą pewność, że wszystko będzie dopięte na ostatni guzik, a całe przedsięwzięcie 
musi się udać. 

 
fot. M. Sztark-Żurek 

W Szczecinie wyglądało to w ten sposób: nie mając jeszcze właściwie planu co do przebiegu 
imprezy (poza ogólną wiedzą, czym Odjazdowy jest), najpierw (w lutym) odbyłyśmy kuluarowe rozmowy 
z osobami z Zarządu Oddziału Szczecińskiego SBP oraz spotkałyśmy się z reprezentantami Stowarzy-
szenia Rowerowy Szczecin, żeby wysondować nastawienie i chęć wsparcia akcji. Potem (ma-
rzec/kwiecień) zrobiłyśmy dwa większe zebrania robocze w ramach OS SBP, na które zaprosiłyśmy 
osoby, które naszym zdaniem mogły coś wnieść w przygotowanie akcji. Byli to bibliotekarze nie tylko 
związani z Zarządem OS SBP, ale także spoza naszych rodzimych instytucji. 

Na pierwszym spotkaniu roboczym przedstawiłyśmy ideę Odjazdowego Bibliotekarza oraz swo-
je jeszcze nieco niesprecyzowane pomysły, jak edycję szczecińską urozmaicić. Był to moment zbierania 
opinii o akcji w szerszym gronie, burzy mózgów na temat jej przebiegu, elementów ją uatrakcyjniają-
cych, możliwości pozyskania sponsorów oraz spisania spraw i rzeczy, które trzeba przygotować lub 
załatwić. Już wtedy w naturalny sposób wyłoniły się osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych 
zadań, które na tym etapie potrafiliśmy sobie wyznaczyć. Na drugim zebraniu roboczym przedstawiły-
śmy już konkretny program akcji, a w grupie spróbowaliśmy doprecyzować szczegóły i rozdzielić zada-
nia. Potem kontaktowaliśmy się indywidualnie w sprawach związanych z konkretnym zadaniem. 

Wiżajny 

Alicja Zajączkowska (Gminna Biblioteka Publiczna Wiżajny) 
Pracuję w jednoosobowej bibliotece, można powiedzieć, że wszystko organizowałam sama. Zdecydowa-
łam się na to, gdyż bardzo spodobała mi się taka forma promocji biblioteki. Wiedziałam, że napotkam 
pewne trudności, ale mimo to chciałam podjąć wyzwanie, by potem nie żałować, że nie spróbowałam. 
I udało się! 
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Jako jednoosobowy organizator, byłam pełna obaw o wiele spraw: chęć uczestnictwa w wyjeź-
dzie rowerowym, na czyją pomoc mogę liczyć w dniu imprezy, czy nikomu nic się nie stanie, czy czyta-
nie w parku będzie dobrze odebrane, co mówić uczestnikom w miejscu planowanych debat czy dysku-
sji. Musiałam pokonać swoje lęki i realizować podjęte wyzwanie i dziś cieszę się, że to zrobiłam. 

Początkowo największym problemem był prawie kompletny brak osób pomagających przy or-
ganizacji akcji. Mimo to znalazły się przyjazne osoby i instytucje, które wsparły mnie w trakcie trwania 
imprezy. Pomagała mi rodzina oraz znajomi, jak również wolontariusze. 

 
fot. GBP Wiżajny 

Na szczęście przy Odjazdowym Bibliotekarzu jest możliwe, aby działać bez ponoszenia wielkich 
kosztów. W moim przypadku niewielkie sumy pochodziły z budżetu biblioteki i wydałam je na zakup: 
kolorowego papieru, patyczków do szaszłyków (do wykonania prostych chorągiewek według łódzkiego 
szablonu), produktów spożywczych (drobny poczęstunek dla rajdowiczów). 

Tablicę-plakat o akcji zrobiłam sama, wykorzystując duży arkusz papieru pakowego. Naszki-
cowałam na nim wzór logo Odjazdowego Bibliotekarza, a potem pokolorowałam go wspólnie z dziećmi, 
które przyszły do biblioteki. Na zamówienie ładnych, odjazdowych koszulek wprawdzie nie było pienię-
dzy, liczę, że może uda się je zakupić w tym roku Bardzo pozytywnie zaskoczyło mnie, że własnoręcznie 
przygotowane gadżety z logo akcji – chorągiewki i plakat – wyglądały naprawdę ciekawie i estetycznie, 
mieliśmy dużo satysfakcji z ich wykonania. 

Akcja była także okazją do spotkania i integracji mieszkańców naszej miejscowości poza mu-
rami biblioteki. Dużo radości sprawiła mi aprobata w stosunku do Odjazdowego Bibliotekarza ze stro-
ny wielu osób i instytucji. Mieliśmy także możliwość zrobienia czegoś pożytecznego wspólnie, mianowi-
cie posprzątaliśmy plażę gminną, co było bardzo potrzebne nam wszystkim. 

Akcja udała się fantastycznie – wróciliśmy zadowoleni, a uczestnicy poprosili, aby w ten sam 
sposób spotkać się za rok! 
Źródło: Odjazdowy Bibliotekarz, data dostępu 06.02.2013 

________________________________________________________________ 

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

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

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

Wojciech Rozwadowski 

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

SBP/268166269865948?sk=wall 
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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.  


