
 1 1 1

  

Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych  
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

R. 8, z. 15 (219): poniedziałek, 15 kwietnia 2013 roku 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

SBP/268166269865948 

KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE – zapowiedzi 

 

Jedność w różnorodności: współpraca bibliotek akademickich 
konferencja branżowa, Katowice, 24 kwietnia 2013 roku  

Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES 
oraz Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich zapraszają na konferencję 
„Jedność w różnorodności. Współpraca bibliotek akademickich” w ramach XXVII Forum Sekcji Biblio-
tek Szkół Wyższych SBP w Katowicach. Spotkanie odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2013 roku w godzi-
nach od 10.00 do 15.00 w Auli Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach, ul. Jordana 18. 

Program 

Część pierwsza: 10.00-12.30 
● ks. dr hab. prof. UŚ Antoni Bartoszek [dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach]: Otwarcie spotkania 
● dr hab. prof. UŚ Dariusz Pawelec [dyrektor Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej 

w Katowicach]: Wprowadzenie do konferencji  
● mgr Ewa Dobrzyńska-Lankosz [dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krako-

wie]: Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich: zarys dziejów i kierunki 
działań  

● mgr Renata Birska [dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie]: Współpraca 
bibliotek uczelni medycznych – 30 lat doświadczeń 

● ks. dr Jerzy Witczak [dyrektor Biblioteki Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu]: Federa-
cja Bibliotek Kościelnych FIDES – dorobek i perspektywy 

● mgr Danuta Gburska [kierownik Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach]: Uniwersyteckie biblioteki wydziałów prawa 

Przerwa na kawę: 12.30-13.00 

Część druga: 13.00-15.00 
● mgr Maria Kycler [Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach]: Sekcja Bi-

bliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
● mgr Stanisław Hrabia [kierownik Biblioteki i Fonoteki Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagielloń-

skiego]: Muzykalia – wyzwania i współpraca: Sekcja Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bi-
bliotekarzy Polskich – Polska Grupa Narodowa IAML w przededniu Jubileuszu 50-lecia  

● ks. dr Henryk Olszar [Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach]: Działalność dusz-
pasterstwa bibliotekarzy w Katowicach 

Dyskusja – podsumowanie spotkania 
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Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 15 kwietnia 2013 roku – e-mail: biblioteka@wtl.us.edu.pl; 
tel. 32 257 20 73. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Bogumiłą Warząchowską, tel. 
32 257 20 59, e-mail: milka@wtl.us.edu.pl. Udział w konferencji jest bezpłatny. 
Źródło: Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES, data dostępu 11.04.2013 

 

Biblioteki przyszłości, czyli co dalej...? 
międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa, Warszawa, 24 maja 2013 roku 

Koło Naukowe IINiSB UW serdecznie zaprasza do udziału w Międzynarodowej Studenckiej Konferencji 
Naukowej „Biblioteki przyszłości, czyli co dalej...?”, która odbędzie się 24 maja 2013 roku w Warsza-
wie. 
Zagadnienia badawcze: 
● przyszłość bibliotek tradycyjnych, 
● mediateki, 
● biblioteki cyfrowe, 
● architektura bibliotek, 
● nowoczesne zbiory i usługi biblioteczne, 
● czytelnictwo przyszłości, 
● kształcenie kompetencji informacyjnych i medialnych w bibliotekach, 
● perspektywy rozwoju zawodu bibliotekarza. 

Ponadto kontynuujemy tradycję moderowanych paneli dyskusyjnych. Dlatego, tak jak rok te-
mu, oprócz prelegentów na konferencję serdecznie zapraszamy również osoby pragnące wziąć udział 
w dyskusji! 

Chcemy zaangażować Was do aktywnego moderowania dyskusji. W takim przypadku prosimy 
o przesłanie zgłoszenia na moderatora do dnia 26 kwietnia. Po zaakceptowaniu zgłoszenia moderato-
rom zostaną przesłane abstrakty z danego bloku tematycznego potrzebne do wcześniejszego zapozna-
nia się z tematem. 
● Ważne daty: 
○ 26 kwietnia 2013 roku - termin nadsyłania zgłoszeń prelegentów i moderatorów dyskusji 
○ 17 maja 2013 roku - termin nadsyłania prezentacji multimedialnych oraz zgłoszeń wolnych słucha-
czy 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: biblioteki.przyszlosci@gmail.com  
● Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na stronie Koła: http://iinisb-
uw.bibliostudent.pl/miedzynarodowa-studencka-konferencja-naukowa-biblioteki-przyszlosci-czyli-co-
dalej-2/ 
Źródło: Koło Naukowe IINiSB UW, data dostępu 11.04.2013 

 

Biblioteki w kulturze Kresów 
Kresowianie w bibliotekach w Polsce i na świecie 
– konferencja naukowa, Opole, 28 października 2013 roku 

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

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

Psychologiczne predyspozycje w zawodzie bibliotekarza – cykl warsztatów 

Zapraszamy na cykl zajęć dotyczących kompetencji 
psychologicznych bibliotekarza. Trzy niezależne warsz-
taty odbędą się w kwietniu i w maju br. w Pedagogicz-
nej Bibliotece Wojewódzkiej w Warszawie. Przedstawio-
ne zostaną psychologiczne aspekty pracy bibliotekarza, 
ze szczególnym uwzględnieniem strategii radzenia sobie 
z trudnymi sytuacjami w miejscu pracy.  

Cykl składa się z trzech warsztatów  

1. Doskonalenie kompetencji psychologicznych 
w pracy bibliotekarza - 25 kwietnia 2013 roku 
Zajęcia poświęcone problematyce rozwijania kompeten-
cji w zawodzie bibliotekarza umożliwiają zapoznanie się 
z różnymi elementami sytuacji pracy, takimi jak: obcią-
żenia w pracy bibliotekarza, prestiż wykonywania za-
wodu, stres w pracy a efektywność wykonywania czyn-
ności zawodowych, sposoby redukowania napięcia 
emocjonalnego w relacjach z czytelnikami, praca w ze-
spole, budowanie poczucia własnej wartości. 

2. Autoprezentacja w kontaktach społecznych - nawiązywanie kontaktu i kreowanie wizerunku 
– 16 maja 2013 roku 
Celem zajęć jest poznanie najbardziej efektywnych strategii prezentowania siebie oraz placówki biblio-
tecznej, sposobów kreowania wizerunku, eksponowania tych cech, na których najbardziej nam zależy 
oraz niwelowania aspektów mogących budować negatywne nastawienie wobec człowieka i organizacji. 

3. Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych w pracy bibliotekarza - 23 maja 2013 roku 
Moduł poświęcony zagadnieniom radzenia sobie ze sporami i konfliktami występującymi na linii: bi-
bliotekarz-czytelnik oraz w stosunkach między przełożonym a podwładnym. Celem zajęć jest pokazanie 
różnych, konkretnych i efektywnych zachowań, których zadaniem jest doprowadzenie do rozwiązania 
sytuacji konfliktowych. 

Zajęcia prowadzić będzie dr Rafał Bodarski - trener i konsultant w zakresie psychologicznego 
treningu grupowego. Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz Chrześcijańskiej Akademii Teolo-
gicznej. Prowadzi warsztaty i treningi dla pracowników bibliotek w całej Polsce.  

Zajęcia odbywać się będą w godzinach od 11.00 do 15.00. Ceny: 
● cały cykl - 3 spotkania - 420 zł netto, cena dla członków SBP - 400 zł netto,  
● jedno spotkanie - 150 zł netto, cena dla członków SBP - 140 zł netto. 

Ceny obejmują: udział w cyklu lub w poszczególnych spotkaniach, materiały edukacyjne, ser-
wisy kawowe, certyfikat. Dla uczestników całego cyklu zajęć przewidziano zniżkę. Istnieje możliwość 
zapisu na cykl szkoleń, jak i na poszczególne moduły.  

Zajęcia odbywać się będą metodą wykładów oraz ćwiczeń przy wykorzystaniu m.in. gier edu-
kacyjnych. Uczestnicy otrzymają certyfikaty, a także komplet materiałów edukacyjnych.  

Osoby do kontaktu: Małgorzata Szmigielska - tel. 22 608 28 25, Małgorzata Woźniak – 
22 608 28 27, mail: biuro@sbp.pl. Liczba miejsc ograniczona.  
● Formularz rejestracji:  

http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/formularz_zgloszeniowy?konferencja_id=7955  
● Program warsztatów:  

http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/program?konferencja_id=7955  
Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu: 10.04.2013 
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ŻYCIA SEKCJI 

       

 

Biblioteka Główna im. prof. Jerzego Altkorna WSB w Dąbrowie Górniczej 

Zapraszamy do obejrzenia wystawy prac dyplomowych Kolegium Sztuki im. A. K. Glebowa w Mińsku. 
Wystawa udostępniona jest w Bibliotece Akademickiej WSB. — Wystawa prac dyplomowych Kolegium 
Sztuki im. A.K. Glebowa (6 zdjęć): 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.532888733419277.1073741829.146437965397691&ty
pe=1  

 

Źródło: Biblioteka Główna im. prof. Jerzego Altkorna WSB w Dąbrowie Górniczej, data dostępu 
10.04.2013 
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INFORMACJE DLA FACHOWCÓW 

Czasopisma punktowane z ISBN-em? Koniec malowania trawy 

Zanim przejdę do meritum wpisu, od razu zdradzę 
zaskoczenie. To nie ma być film kryminalny – dalsza 
część wpisu wszystko wyjaśni. Jak pewne wiecie nie-
które czasopisma wydawane są w Polsce jako „serie 
wydawnicze”, co oznacza, że poszczególne tomy cza-
sopism są jednocześnie monografiami naukowymi. 
Zapewne się już domyślacie, że to powoduje wie-
le…możliwości. I one się skończą. 

Ja również byłem zaciekawiony, czy takie 
malowanie trawy będzie zauważane przez minister-

stwo. Nie chodzi o takie sytuacje, w których periodyki ma przyznawany ISBN od kilkudziesięciu lat 
(takie sposoby wydawania czasopism w wydawnictwa anglosaskich są normalne). Tutaj chodzi o to, że 
młode czasopisma „na pewien czas stają się monografiami”. Taki rodzaj „kameleona punktowego”. Dla-
tego też chciałem tę sprawę ugryźć bardzo poważnie: najpierw skonsultowałem się z Panem Renkiem 
Mendruniem – kierownikiem Zakładu Znormalizowanych Numerów Wydawnictw z Biblioteki Narodo-
wej, aby wyjaśnić, czy od strony Biblioteki Narodowej taka procedura jest dopuszczalna. I okazało się, 
że: tak, jest dopuszczalna, aczkolwiek niekoniecznie uzasadniona. 

W związku z tym napisałem zapytanie do Wydziału Działalności Statutowej Departamentu In-
strumentów Polityki Naukowej MNiSW. Moje pytanie zostało przekierowane do prof. Jerzego Wilkina – 
Przewodniczącego zespołu d.s. oceny czasopism naukowych, a dzisiaj uzyskałem mailową odpowiedź. 
Dlatego też pozwalam sobie powiedzieć wprost: takie praktyki są zauważone i będę „prostowane”. 
A w jaki sposób i dokładnie o co chodzi, to możecie przeczytać poniżej. 

Treść pytania wysłana do MNiSW.  

Chciałbym prosić o pomoc w zinterpretowaniu pewnej nurtującej mnie kwestii. Chodzi miano-
wicie o punktowanie i ewaluacje czasopism, których poszczególne numery „na pewien czas” stają się 
monografiami. 

Jest to zagadnienie istotne, ponieważ coraz więcej redakcji czasopism naukowych stara się 
stosować „podwójną klasyfikację”, aby: (1) przetrwać okres pierwszych lat wydawania nowego periody-
ku (przed ewaluacją i przyznaniu punktów,) (2) podnieść punktowanie tekstów wydawanych w ramach 
swojego tytułu. 

Mamy następującą sytuację. Osoba X stwierdza, że zakłada czasopismo naukowe o tytule 
„ABC”. I wszystko robi zgodnie z procedurą i prawem: rejestruje czasopismo w sądzie, zbiera teksty, 
uzyskuje ISSN od Biblioteki Narodowej. Wydaje pierwszy numer (lub więcej). Ale potem wnioskuje tak: 
za publikację w czasopiśmie „ABC” do czasu złożenia pierwszej ankiety i ewaluacji autorzy nie otrzy-
mają żadnych punktów (a to prowadzi do trudności w zdobyciu dobrych tekstów do periodyku). 

W związku z tym w kolejnych numerach czasopismo oprócz numeru ISSN ma przyznany nu-
mer ISBN na każdym kolejny tom/zeszyt. Oczywiście jest wskazany podtytuł (tzw. tytuł wyróżniający). 
Dzięki temu autorzy w sprawozdaniach dla jednostek mogą wykazywać w dwojaki sposób ten sam ty-
tuł (oczywiście mogą wskazać tylko jedną opcję): 

1. został opublikowany artykuł w czasopiśmie „ABC” (ISSN XXXX-XXXX) w 2012 roku – 
0 punktów. 

2. został opublikowany rozdział w monografii „ABC. Podtytuł wyróżniający” (ISBN XXX) w 2012 
roku – 4 punkty za rozdział w języku polskim. 

Oczywiście nie dotyczy to tylko „młodych czasopism”, ale również tych, które uzyskały w ocenie 
mniej niż 4 punkty lub nie uzyskały ich wcale. 

Konsultowałem tę sprawę mailowo i telefonicznie z Panem Renkiem Mendruniem – kierowni-
kiem Zakładu Znormalizowanych Numerów Wydawnictw z Biblioteki Narodowej. Taka praktyka od 
strony formalnej jest zgodna z tym, do czego służą i jak się wykorzystuje numery ISSN i ISBN. 

Taka praktyka jest zgodna z prawem, aczkolwiek nie potrafię przełożyć jej na proces ewaluacji 
czasopism. 

Jeżeli czasopismo (półrocznik) po dwóch latach wydało 4 numery (każdy oprócz ISSN ma ISBN 
– a więc tekst w nim może być uznany formalnie za rozdział w monografii, jeśli oczywiście cały tom 
spełnia warunki nakładane na monografię) i będzie składało ankietę ewaluacyjną, to poda tylko numer 
ISSN. 

Taka praktyka – ze strony redakcji – może być oczywiście czymś normalnym i praktykowanym 
od wielu lat (wówczas na pewno nie służy to „ograniu systemu”). Jednakże znam redakcje, które w ten 
sposób starają się zapewnić czasopismu „przeżycie” poprzez przyciąganie autorów „czterema punktami 
za rozdział w monografii”. I coś takiego nazywają ostrożnością, a ja – proszę wybaczyć – „malowaniem 
trawy”. 
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Rozumiem, że takie teksty nie podpadają również pod kategorię artykułów monograficznych 
[http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/finansowanie-nauki/dzialalnosc-statutowa/ocena-
parametryczna-jednostek-naukowych/ocena-jednostek-naukowych-od-2013-r/czesto-zadawane-
pytania-odpowiedzi-na-pytania-zwiazane-z-kompleksowa-ocena-dzialalnosci-naukowej-i-badawczo-
rozwojowej-jednostek-naukowych/].  

W związku z tym, mam pytanie: czy taka praktyka jest dozwolona, czy obecne rozwiązania 
prawne przewidziały taką sytuację? Bo od strony naukowej rozdział w monografii od artykułu w czaso-
piśmie nie musi różnić się czymkolwiek. 

Rozumiem, że założenie było takie, aby zróżnicować formy wydawnicze i wprowadzić motywa-
cję projakościową: “Wydajesz monografię, to za rozdział od razu dostaniesz 4 punkty – ale nie więcej. 
Wydajesz czasopismo, zaczynasz od pułapu 0 punktów, ale możesz dojść do 50 punktów”. 

Czy mógłbym poprosić o napisanie, w jaki sposób takie redakcje (czasopisma) będą traktowane 
podczas ewaluacji? Czy będą one za takie praktyki dyscyplinowane, czy jest to po prostu dozwolona 
praktyka? 

Odpowiedź prof. Jerzego Wiklina. Otrzymałem od p. Agnieszki Drogowskiej z MNiSW Pana py-
tanie dotyczące publikacji o charakterze monograficznym wydawane pod szyldem czasopism. W ko-
munikacie o kryteriach i trybie oceny czasopism naukowych, jaki opublikujemy w tym roku, zamie-
ścimy informację w tej sprawie. Moje stanowisko w poruszonej przez Pana kwestii jest następujące: 
czasopisma naukowe powinny zachowywać konsekwentnie charakter czasopisma, a więc periodycznej 
publikacji zawierającej przede wszystkim artykuły naukowe. Nie powinny być one serią wydawniczą 
czy zbiorem zeszytów o charakterze monograficznym. Dlatego też przyjmujemy, ze w jednym numerze 
czasopisma nie powinno być mniej niż 2 artykuły naukowe. Jestem zwolennikiem uporządkowania 
tych spraw i jasności kryteriów oceny czasopism. Dziękuję za przesłane przez Pana uwagi i przekażę je 
członkom mojego zespołu. 

Na zakończenie. Oczywiście ta odpowiedź jeszcze wszystkiego nie wyjaśnia, gdyż wciąż nie 
wiemy, w jaki sposób takie czasopisma zostaną potraktowane. Ważne jest jednak to, że kwestia będzie 
uregulowana. Czy to dobrze, czy to źle? Jak będzie jasno i transparentnie, to wszystkim wyjdzie na 
dobre. 

Zdaję sobie sprawę, że są periodyki, które od wielu lat mają przyznawane ISBN-y – oczywiście 
będzie trzeba oddzielić ziarno od plew. 
● Zdjęcie: Some rights reserved by Mike Shaheen Photography 
Źródło: Warsztat badacza, data dostępu 06.04.2013 

Opłaty za korzystanie z bibliotek? To unijna dyrektywa  

Od dziewięciu lat, czyli od czasu wejścia do UE, Polska zalega z wdrożeniem unijnego przepisu dot. 
opłat za korzystanie z książek w bibliotekach. Nad nowym prawem pracuje obecnie resort kultury. 
Uspokaja, że czytelnicy nie będą musieli płacić za wypożyczanie.  

Chodzi o dyrektywę dotyczącą prawa najmu i użyczenia. Zgodnie z unijnymi przepisami auto-
rzy mają być wynagradzani za korzystanie z ich książek w bibliotekach.  

„Dyrektywa obowiązywała już, gdy Polska wchodziła do UE. Przepis powinien więc obowiązy-
wać w polskim prawie od 2004 roku” - powiedział zastępca dyrektora Departamentu Własności Inte-
lektualnej i Mediów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Maciej Dydo. Jak zaznaczył, 
Polska jest jednym z dwóch krajów, które tego obowiązku nie dopełniły.  

Według prawnika implementacja unijnego przepisu, nad którą resort kultury obecnie pracuje, 
nie oznacza, że za wypożyczenie książki trzeba będzie płacić. „Wprowadzenie odpłatności za korzysta-
nie z bibliotek nie wchodzi w grę, biorąc pod uwagę zasobność naszych obywateli i poziom czytelnic-
twa, który i tak jest na niezwykle niskim poziomie” - powiedział Dydo.  

Dlatego resort myśli o pokrywaniu rekompensat z budżetu państwa. „Będzie to wymagać nego-
cjacji ministra kultury z ministrem finansów, co jest zawsze skomplikowane” - podkreślił prawnik. Jak 
mówił, resort liczy teraz, jaki może być koszt wprowadzenia opłat za wypożyczanie książek dla budżetu 
państwa.  

„W innych krajach wygląda to bardzo różnie. W krajach bogatszych, powiedzmy we Francji 
i Niemczech, autorzy otrzymują konkretne pieniądze. W krajach Europy Środkowej i Wschodniej pie-
niądze są oczywiście mniejsze” - mówił Dydo. Jego zdaniem najważniejsze w tym momencie jest wpro-
wadzenie zasady i pokazanie Komisji Europejskiej, że Polska respektuje unijne prawo.  

Aby wynagradzać autorów i wydawców proporcjonalnie do popularności, jaką cieszą się ich 
książki w bibliotekach, należy każdą placówkę w kraju wyposażyć w odpowiednie oprogramowanie 
zbierające dokładne dane na temat tego, jak często wypożyczane są poszczególne książki. „Trochę by-
łoby fikcją transferowanie pieniędzy do wszystkich wydawców i autorów, których książki stoją na pół-
kach w bibliotece” - zaznaczył Dydo.  
Źródło: Portal Samorządowy, data dostępu 07.04.2013 
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Zadbajmy o swoje zasoby elektroniczne (wytyczne IFLA dla bibliotek) 

Trochę to trwało, ale wreszcie jest. Jakiś rok temu 
światło dzienne ujrzał nowy dokument IFLA prze-
znaczony głównie dla bibliotek akademickich, choć 
moim zdaniem może się przydać także każdej innej 
bibliotece, która myśli o gromadzeniu e-zbiorów. 
Dokument dotyczył polityki gromadzenia zasobów 
elektronicznych i przyjął formę wytycznych, wska-
zówek. 

● Kształtowanie kolekcji e-zasobów (Pobierz PDF): 
http://static.bibliosfera.net/pdf/electronic-
resource-guide-pl.pdf  

Polskie biblioteki udostępniają zasoby elek-
troniczne nie od dziś. Wydawać by się więc mogło, że 

są zaprawione w bojach i nie potrzebują tego typu wytycznych. Jednak do tej pory biblioteki uczyły się 
tego same, na własnych doświadczeniach. To, że zajmują się gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów 
elektronicznych od wielu lat nie znaczy, że nie warto raz na czas przemyśleć prowadzonej polityki, 
szczególnie jeżeli ktoś podaje nam do rąk gotowy materiał, co warto ponownie przemyśleć, aby polep-
szyć warunki współpracy z dostawcami. 

Ponadto dokument ten powinien stać się przedmiotem zainteresowania nie tylko bibliotek. 
Pamiętajmy, że to nie tylko one kupują e-zasoby. To w końcu nie one odpowiadają za zakup dostępu 
do baz dostępnych w licencji krajowej, a niepokojące jest, jak trudno bibliotekom jest uzyskać infor-
macje na temat listy tytułów i ISSN-ów zasobów dostępnych w ramach tej licencji. Wierzę, że po lektu-
rze tego dokumentu i przemyślenia pod jego wpływem pewnych spraw takie umowy z dostawcami by-
łyby realizowane nieco inaczej — w sposób ułatwiający, a nie utrudniający pracę bibliotekarzom, 
w konsekwencji z korzyścią dla użytkownika końcowego. 

Wiedz, czego możesz oczekiwać od dostawców 
Przykładowo z dokumentu wynika, że biblioteka ma prawo od dostawcy e-zasobów oczekiwać 

informacji na temat rozbieżności między udostępnianymi kolekcjami a metadanymi dostępnymi w ra-
mach tej kolekcji w systemach linkujących (możemy o tym przeczytać w podrozdziale 3.3 Obsługa ser-
wisowa dostawcy i wsparcie techniczne). Obecnie zdarza się, że polskie biblioteki samodzielnie znajdu-
ją te różnice. 

Także jeżeli zachodzą zmiany w zawartości zakupionych pakietów, np. pewne czasopismo prze-
staje należeć do kolekcji, zmieni się zakres dostępnych numerów lub w drugą stronę — zostanie doda-
ny jakiś tytuł, biblioteka również powinna zostać o tym poinformowana. 

Co więcej, z dokumentu wynika, że biblioteki mają prawo oczekiwać od dostawców metada-
nych w uzgodnionym formacie, który będzie można z łatwością zaimportować do używanego systemu 
bibliotecznego. Import taki ułatwi użytkownikom dotarcie do e-zasobów. Jest to szczególnie istotne dla 
bibliotek, które nie korzystają z systemów discovery i delivery (coraz częściej nazywanymi w Polsce 
multiwyszukiwarkami). 

A co jeżeli metadane nie zostaną dostarczone zgodnie z oczekiwaniami biblioteki? Na przykład 
cena zakupionego pakietu może z tego powodu zostać obniżona. 

Te i wiele innych kwestii jednak musi znajdować się w umowie, aby biblioteka mogła oczeki-
wać ich wypełnienia. Dlatego warto przyjrzeć się wytycznym IFLA, przemyśleć je i zostosować uzyskaną 
dzięki nim wiedzę podczas kolejnych renegocjacji umów z dostawcami baz danych. Skorzystają na tym 
z pewnością i bibliotekarze, i ich użytkownicy. 

Zaczęło się w Internecie… 
Moja przygoda z dokumentem zaczęła się na Facebooku. Zuza Wiorogórska z BUW-u wrzuciła 

tam link do dokmentu Kształtowanie kolekcji e-zasobów: wytyczne dla bibliotek (wówczas jeszcze 
w języku angielskim) pisząc, że może się komuś przyda. Na to inna bibliotekarka z BUW-u, Matylda 
Filas zaproponowała, że może warto dokument przetłumaczyć na język polski. Do rozmowy wkroczyła 
Ewa Rozkosz (z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej), która zaproponowała, aby dokument po przetłumacze-
niu na język polski został udostępniony na jednej z licencji Creative Commons: 
http://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/.  

Pomysł ten bardzo mi się spodobał, więc razem z Radosławą Dziubecką i Maćkiem Dziubeckim 
(Aleph Polska Sp. z o.o.) postanowiliśmy się włączyć do tego projektu. Wszyscy uznaliśmy wytyczne za 
wartościowe, potrzebne środowisku polskich bibliotekarzy akademickich, a IFLA zgodziła się na udo-
stępnienie tłumaczenia na wolnej licencji. W ten sposób powstał zespół w składzie: 

● Matylda Filas (BUW), 
● Maciej Dziubecki (Aleph Polska), 
● Radosława Dziubecka (Aleph Polska), 
● Dominika Paleczna (czyli ja; biblios-
fera.net i Aleph Polska), 

● Ewa Rozkosz (Dolnośląska Szkołą 
Wyższa), 
● Zuza Wiorogórska (BUW)… 
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…i przystąpiliśmy do pracy. Zawartość dokumentu i związaną z nim historię miałam okazję przedsta-
wić na jednym z BiblioGrilli w formie pecha kucha: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Cl2D-QC0tdg  

Dominika Paleczna 
Źródło: Bibliosfera.net, data dostępu `0.04.2013 

Spotkanie poświęcone pamięci prof. dr hab. Marcina Drzewieckiego 
Warszawa, 10 kwietnia 2013 roku 

Zespół Historyczno-Pamiętnikarski Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 
Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy, Bibliotece 
Głównej Województwa Mazowieckiego zorganizował spotkanie poświęcone pamięci prof. dr hab. Marci-
na Drzewieckiego, bibliotekoznawcy, pedagoga, autora i redaktora wielu publikacji naukowych, Dyrek-
tora Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego w latach 
1990-2008, Przewodniczącego Rady Naukowej Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy w latach 2000-
2008.  

Sylwetkę i dorobek naukowy Profesora przedstawiła mgr Anna Radziejowska-Hilchen z Insty-
tutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego.  

   

   

Źródło: Wojciech Rozwadowski, korespondencja nadesłana 10.04.2013  

Dyrektor BN w Radzie Archiwalnej: początek kolejnej kadencji  

Inauguracyjne posiedzenie nowej kadencji Rady Archiwalnej odbyło się w siedzibie Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego w poniedziałek, 8 kwietnia. Uroczystego wręczenia nominacji członkom 
Rady na lata 2013-2015 dokonał minister Bogdan Zdrojewski. W skład Rady powołany został dyrektor 
Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski, który zasiada w niej już trzecią kadencję. 

Po uroczystości wręczenia nominacji posiedzenie kontynuowane było w siedzibie Naczelnej Dy-
rekcji Archiwów Państwowych. W porządku obrad znalazło się ukonstytuowanie nowego składu Rady, 
informacja Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych o aktualnych działaniach Archiwów oraz 
dyskusja nad planem pracy nowej kadencji. 

Rada Archiwalna jest organem doradczym i opiniodawczym przy Naczelnym Dyrektorze Archi-
wów Państwowych. W jej skład wchodzi 15 członków, pracami kieruje przewodniczący. Członków Rady 
powołuje na trzyletnią kadencję Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek Naczelnego 
Dyrektora Archiwów Państwowych działającego w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Archiwistów Pol-
skich. 

W skład Rady Archiwalnej kadencji 2013-2015 weszli: 
● dr Piotr Dymmel – dyrektor Archiwum Państwowego w Lublinie 
● Zbigniew Gluza – Prezes Fundacji Ośrodka KARTA 
● dr Lucyna Harz – Uniwersytet Wrocławski 
● Kazimierz Jaroszek – Prezes Stowarzyszenia Archiwistów Polskich 
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● dr Łukasz Kamiński – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
● dr Hanna Krajewska – dyrektor Archiwum PAN w Warszawie 
● prof. Alicja Kulecka – Uniwersytet Warszawski 
● dr Janusz Kuligowski – dyrektor Archiwum Prezydenta RP 
● dr Wojciech Kulisiewicz – dyrektor Biblioteki Sejmowej 
● dr Tomasz Makowski - dyrektor Biblioteki Narodowej 
● prof. Krzysztof Mikulski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
● prof. Krzysztof Skupieński – Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
● prof. Jan Szymczak – Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego 
● dr Czesław Żak – dyrektor Centralnego Archiwum Wojskowego 
● ks. prof. Waldemar Żurek – dyrektor Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych. 

Źródło: Rynek Książki.pl, data dostępu 11.04.2013 

________________________________________________________________ 

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

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

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

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  
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jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska 
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