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Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych  
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

ROKU 7, z. 27 (200): poniedziałek, 5 listopada 2012 roku 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aktualności ISBNika znajdziesz na Facebooku !!!! 

KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE – zaproszenia 

Architekci do biblioteki !  
debata, Warszawa, 9 listopada 2012 roku 

Instytut Książki wraz z Warszawskim Oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Stowarzy-
szeniem Bibliotekarzy Polskich zaprasza na debatę Architekci do bibliotek. O architekturze małych bi-
bliotek i trudnym zadaniu godzenia formy z funkcjonalnością rozmawiać będą:  
● prof. Marek Budzyński (wybitny architekt i urbanista, profesor Politechniki Warszawskiej, laureat 

Honorowej Nagrody SARP) 
● Andrzej Tyws (dyrektor Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej, przewodniczący Konferencji Dyrektorów 

Wojewódzkich Bibliotek Publicznych) 
● Dariusz Śmiechowski (architekt, wykładowca warszawskiej ASP na Wydziale Architektury Wnętrz, 

zaangażowany w projekty związane z architekturą bibliotek)  

 
Supraśl - projekt małej biblioteki 

Prowadzenie Piotr Kieżun (Instytut Książki)  
Punktem wyjścia do debaty jest rozstrzygnięty niedawno „Konkurs na opracowanie koncepcji 

architektoniczno-budowlanej gminnej biblioteki publicznej”, zorganizowany i ogłoszony przez Instytut 
Książki i Oddział Warszawski SARP. Do udziału w konkursie zostało przyjętych 41 prac. Każda z nich 
przedstawia inny pomysł na organizację przestrzeni i inną filozofię projektowania budynków użytecz-
ności publicznej w małych miejscowościach. Które z zaproponowanych rozwiązań jest najlepsze? Czym 
powinna się cechować modelowa mała biblioteka? Jakie są oczekiwania użytkowników bibliotek i sa-
mych bibliotekarzy? Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć w trakcie naszego spotkania.  

Gdzie? Warszawski Oddział  Instytutu Książki, pl. Defilad 1, PKiN, VII piętro, sala 708  
Kiedy? 9 listopada 2012 roku o godz. 13.00  
Szczegółowych informacji o spotkaniu udziela Piotr Kieżun, email: p.kiezun@instytutksiazki.pl, 

tel. 22 656-63-86 wew. 102 
Wstęp wolny 
Źródło: Portal Księgarski, data dostępu 31.11.2012 
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Dyrekcja Biblioteki Jagiellońskiej zaprasza uprzejmie na międzynarodową naukową konferencję „Bi-
blioteka Cyfrowa dziś a wyzwania jutra”, która adresowana jest do środowiska bibliotekarzy, naukow-
ców, muzealników, archiwistów oraz użytkowników bibliotek cyfrowych. 

Biblioteka Jagiellońska od 15 kwietnia 2010 roku realizuje 3-letni projekt „Jagiellońska Biblio-
teka Cyfrowa”, który miał w szczególności na celu konserwację zachowawczą i archiwizację unikato-
wych zbiorów, zabezpieczenie zabytkowych zbiorów bibliotecznych przed kradzieżą i zniszczeniem, digi-
talizację zagrożonych zniszczeniem, unikatowych w skali kraju zbiorów i zbudowanie Jagiellońskiej 
Biblioteki Cyfrowej, jako platformy udostępniania zbiorów bibliotecznych w postaci cyfrowej. 

Konferencja promująca, ale i podsumowująca ten projekt, zogniskowana jest zatem wokół 
trzech głównych tematów: 

● obiekty oryginalne, w szczególności te należące do dziedzictwa narodowego (dobór, zabezpie-
czanie, konserwacja); 
● obiekty cyfrowe (tworzenie, formaty, jakość); 
● metadane (standaryzacja, przetwarzanie). 
Języki konferencji: polski/angielski. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.11.2012 roku 

Zachęcam Państwa do nadsyłania propozycji wystąpień na konferencji związanych z takimi zagadnie-
niami jak: 

I. Obiekty oryginalne  
1. Zakres prac dotyczących zabezpieczania oryginałów, jak ratować oryginały? 
2. Czy oryginały kopii cyfrowych opublikowanych w bibliotece cyfrowej są nam potrzebne? 
3. Ewentualna konserwacja oryginału. 
4. Problem ponownego skanowania oryginału. 
5. Kwestia mikrofilmów. 
II. Obiekty cyfrowe  
1. Obiekt cyfrowy przyjazny dla czytelnika. 
2. Standardy obiektów cyfrowych. 
3. Dokument elektroniczny typu born digital. 
4. Tylko kopie cyfrowe czy także repozytoria naukowe? 
III. Metadane  
1. Sposoby wyszukiwania obiektu cyfrowego. 
2. Przetwarzanie danych. 
3. Wpływ OCR-u na przekształcanie danych w metadane. 

Na abstrakty wystąpień oczekujemy do 30.11.2012 roku. Prosimy przesyłać je w postaci plików PDF, 
na adres e-mail: projekty.bj@uj.edu.pl. Oczekiwana długość tekstu abstraktu to 1-3 stron. Po przeana-
lizowaniu propozycji wystąpień, zostaną rozesłane informacje o akceptacji referatu. Pełny tekst refera-
tu należy nadesłać do 15.12.2012 roku. Prosimy o przesyłanie referatów w postaci plików PDF na ad-
res e-mail: projekty.bj@uj.edu.pl. Referaty zostaną umieszczone na nośnikach pendrive i rozdane 
uczestnikom konferencji, a po konferencji opublikowane na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej 
[http://jbc.bj.uj.edu.pl/]. W trakcie konferencji na prezentację referatu w programie Power Point prze-
widziano nie więcej niż 15 min.  

Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 stycznia 2013 roku w Bibliotece Jagiellońskiej 
w Krakowie, w sali konferencyjnej nowego gmachu, wejście od ulicy Oleandry 3.  

Udział w konferencji jest bezpłatny. 
Konferencji towarzyszyć będzie wystawa zatytułowana „Papier contra Cyfra”, czynna w sali wy-

stawowej Biblioteki Jagiellońskiej od 21 stycznia do 1 lutego 2013 roku. 
● Zaproszenie: http://zbiory.bj.uj.edu.pl/konferencja/  
● Program: http://zbiory.bj.uj.edu.pl/konferencja/info/program  
● Rejestracja: http://zbiory.bj.uj.edu.pl/konferencja/person/new  
● Kontakt: http://zbiory.bj.uj.edu.pl/konferencja/info/contact  

Krystyna Sanetra 
wicedyrektor ds. zbiorów XIX-XXI w. 

koordynator projektu 
Biblioteka Jagiellońska 

Źródło: Biblioteka Cyfrowa dziś a wyzwania jutra, data dostępu 01.12.2012 
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KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE – relacje 

Kongres Kultury Książki 
Katowice, 24-26 października 2012 roku 

Biblioteka Śląska oraz Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwer-
sytetu Śląskiego 24 października 2012 roku zorganizowały Krajowy Kongres Kultu-
ry Książki. Zgromadził on wielu czołowych i wybitnych naukowców związanych 
z polską książką. 

W pierwszym dniu zostały poruszone tematy dotyczące kultury książki (ja-
ko paradygmat badawczy), komunikacji piśmienniczej, kierunku rozwoju bibliotek 

i zawodu bibliotekarza. Obrady miały miejsce w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej przy ulicy Fran-
cuskiej 12. 

Kongres rozpoczęło wystąpienie prof. zw. dr hab. Jana Malickiego- dyrektora Biblioteki Ślą-
skiej, który nakreślił historię biblioteki i jej zbiorów, etapy zmian w jej strukturze i architekturze. 
Przedstawiając dane statystyczne pokazał jednocześnie, że Biblioteka Śląska ma ogromny potencjał, 
który pozwala organizować zapotrzebowania jej użytkowników przez stały dostęp do wiedzy. Oprócz 
tych czynników biblioteka aktywizuje do działań, przyznaje nagrody, tworzy i współorganizuje prace 
międzyinstytucjonalne, dąży do integracji z innymi bibliotekami, a także pełni wiele innych funkcji.  

Krzysztof Migoń przedstawił zarys głównej tematyki Kongresu, czyli zdefiniował pojecie kultury 
książki jako paradygmat badawczy współczesnej bibliologii. Wiadomo, że od dłuższego czasu pojecie 
kultura książki dominuje, lecz- jak podkreślił prof. zw. dr hab. K. Migoń: „warto się zastanowić czy 
określenie stało się kategorią badawczą (odrębną dyscypliną naukową) czy tylko postulatem”. Później 
wskazał na to jak kształtowała się ta nazwa, jakie są jej walory i perspektywy w nauce. Kultura książki 
to kategoria badawcza, która jest nowym spojrzeniem na świat książki, które wynikają ze stawianych 
pytań. 

Kultura książki to „ogół zjawisk i problemy z związane z książką, książką w ruchu, w działa-
niu, pisane i czytane, sprzedawane i kupowane, opracowywane, gromadzone i niszczone, kochane 
i prześladowane, a także ich twórcy, właściciele, czytelnicy [to krąg]”. 

Ciekawe zdanie podczas powitania wyraził Adam Matuszewicz - marszałek województwa ślą-
skiego, który obserwując obecną fascynację Internetem młodych ludzi, stwierdził, że ma „ogromną sa-
tysfakcję z tego, że książka wygrała z Internetem, ponieważ tego wszystkiego, co wyrazić może książka, 
nie znajdziemy w sieci”. 

Natomiast dr hab. Maria Próchnicka z Uniwersytetu Jagiellońskiego zajęła się tematyką 
Kształcenia pracowników książki wobec przemian w systemie edukacji i oczekiwań rynku pracy. Waż-
nym w jej wystąpieniu stało się zagadnienie zawodów przyszłości. Bibliotekarze będą coraz bardziej 
otwierać się na odbiorcę, a co za tym idzie większe uspołecznienie. Oprócz tradycyjnych specjalizacji 
będą także musieli stać się selektorami i brokerami informacji, resercherami, dydaktykami medialnymi 
(w edukacji), menadżerami programów multimedialnych i wielokulturowości, animatorami czy specja-
listami marketingu społecznego. Wiele z tych zawodów już istnieje, przenikając do płaszczyzny biblio-
tekoznawstwa.  

Jednak jak będą wyglądać scenariusze rozwoju bibliotek? Książnice będą oferować bardziej 
ukierunkowany na współczesnego odbiorcę akcje społeczne, wydarzenia rozrywkowe, aby zachęcić 
klientów do korzystania z podstawowych usług bibliotecznych- widać tu wyraźnie uwypuklenie trzeciej 
misji bibliotek. 

Podczas drugiej sesji naukowej prof. UWr dr hab. Maria Skalska-Zlat wystąpiła z tematem 
Komunikacja piśmiennicza w badaniach bibliometrycznych. Pierwszy termin jest komunikacją realizo-
waną za pomocą językowych znaków pisma. Zaznaczyła także, że bibliometria jest jednym z głównych 
tworów library and information science, jej główną dyscypliną. 

Współczesne pola badawcze bibliotekoznawstwa przedstawiła prof. UMK dr hab. Ewa Głowac-
ka. Opierając się na przeprowadzonych badaniach i analizie treści 83 czasopism światowych z zakresu 
bibliotekoznawstwa. Analizując ponad 420 artykułów określiła pole badawcze w 10 aspektach: zarzą-
dzania biblioteką i procesami bibliotecznymi, information literacy, badania użytkowników, pracowni-
ków, oceny jakości bibliotek, nowych technologii i e-źródeł, bibliotekoznawstwa (w teorii i metodologii), 
repozytoriów i bibliotek cyfrowych, stron www bibliotek oraz biblio-info-webometrii wyłaniając z nich 
najczęściej poruszane w tematy. Wyniki opisanych badań z lat 2008-2011 Ewa Głowacka porównała 
z poprzednimi latami 2003-2007- zestawienia procentowe widać na poniższym zdjęciu.  

Podczas Krajowego Kongresu Kultury Książki głos zabrała także prof. UwB dr hab. Jadwiga 
Sadowska pokazała Dokąd zmierza bibliografia w „erze cyfrowej”, czy jest nową jakością i w jakim 

stopniu technika wpływa na zmiany w bibliografii.  
Dziś widać znaczne rozpowszechnienie dokumentów elektronicznych (książek elektronicznych) 

za pomocą bibliotek cyfrowych, księgarń i oficyn. Rolą bibliografii jest tutaj uporządkowanie i udoku-
mentowanie piśmiennictwa. Jednak by tego dokonać w „erze cyfrowej” trzeba współpracy na forum 
międzynarodowym i wprowadzić stabilizację w bibliografii. 
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Podczas swojego wystąpienia Jadwiga Sadowska zaznaczyła by w pierwszej kolejności przede-
finiować uniwersum bibliografii (przez bibliografów, wydawców, biblioteki, twórców, dystrybutorów, 
księgarzy oraz użytkowników), następnie uprościć standardy i wykorzystać dane opisu treściowego 
z sieci (m. in. abstrakty, recenzje, metadane).  

Wiadomo, że e-dokumentów jest mnóstwo i liczba ta nie jest możliwa do uporządkowania, dla-
tego należy skupić się na tych unikatowych, ale ważnych z perspektywy wiedzy i edukacji. Jak już tego 
się dokona warto uwidocznić zawartość baz danych bibliograficznych w Internecie za pośrednictwem 
przeglądarek internetowych oraz ukazać lepsze rankingowanie i grupowanie wyników wyszukiwania 
w bazach danych. 

Ostatnie przemówienie wygłosił dr hab. Remigiusz Sapa reprezentujący Uniwersytet Jagielloń-
ski, który zajął się omówieniem m. in. kwestii technologicznych integracyjnych w bibliotekach nauko-
wych w referacie Biblioteka naukowa w integrującym się środowisku informacyjnym człowieka.  

W poszukiwaniu spójności Remigiusz Sapa przedstawił, czym jest rzeczywistość realna i wirtu-
alna (alternatywa „plus”), a czynnikiem spójności znajdującym się pomiędzy tymi składnikami jest 
środowisko zintegrowane.  

Mówiąc o konwersacji (zbieżności, przenikaniu) trzeba zaznaczyć równoległość środowisk, wy-
mienność mediów jak na przykład telefon w Internecie, Internet w telefonie. Ze zjawiskiem książki 
i czasopisma konwergacyjnego stykamy się na co dzień, tu jako exemplum podana została ta książka 
[http://ksiegarnia-tuliszkow.pl/andersen/index.html]. Szerszym pojęciem jest tu integracja, czyli pro-
ces tworzenia się całości z części, uzyskanie funkcjonalnej całości, a nie tyko przenikania się.  

Biblioteki naukowe stosują wiele technologii integracyjnych takich jak: fotokody (QR codes), 
komunikację bliskiego zasięgu (NFC) oraz rozszerzoną rzeczywistość (augmented reality). Pierwsza 
z technologii używana jest głównie w amerykańskich bibliotekach naukowych m. in. na materiałach 
reklamowych, półkach bibliotecznych, katalogach na rekordach bibliograficznych oraz bezpośrednio na 
książkach i czasopismach. 

Near Field Communication (NFC) stosowana jest przy płatnościach zbliżeniowych, gdy płacimy 
kartą zbliżeniową lub przy otwieraniu samochodu bez kluczy. W bibliotece swoje zastosowanie znajdu-
je w kartach bibliotecznych, jako identyfikacja i weryfikacja danych przy korzystaniu z urządzeń bi-
bliotecznych. 

Ostatnia technologia rozszerzonej rzeczywistości jest systemem, w którym obraz rzeczywisty 
jest wzbogacany o elementy generowane komputerowo i tu np. multimedialne biblioteki i podręczniki 
z rozszerzona rzeczywistością. 

Obrady pierwszego dnia Krajowego Kongresu Kultury Książki zakończyła opiniotwórcza dysku-
sja. Pod wieczór odbył się dedykowany Kongresowi Koncert Śląskiej Orkiestry Kameralnej z cyklu Fil-

harmonia w starej Bibliotece. 
Relacja z drugiego dnia Kongresu. Dodana 29.10.2012 roku 

Drugi dzień rozpoczęło zwiedzanie gmachu Biblioteki Śląskiej. Podczas dwóch sesji naukowych 
omówiono tematykę dotyczącą nauki o informacji (informatologii), czytelnictwa, drukarstwa (w teorii, 
technologii i zawodzie), estetyki i sztuki książki, a także papieru i opraw introligatorskich. 

Pierwsza sesja poświęcona została nauce o informacji. Obszar badań tej dyscypliny nauki 
przedstawiła prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata z Uniwersytetu Warszawskiego. W swoim wystą-
pieniu przedstawiła zmienność nazw dyscypliny w zestawieniu od ok. 1800 roku do ok. 2000 roku. 
Podkreśliła rozumienie terminu dokumentacja według Paula Otleta, scientific information wg Marii 
Dembowskiej, information science wg Harolda Borko i Tefko Saracevica.  

Dodatkowo objaśnione zostały tendencje badawcze nauki o informacji (użytkowanie informacji 
i technologie informacyjne), paradygmaty badawcze oraz sześć koncepcji współczesnej informatologii. 
Na zakończenie prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata przedstawiła wyniki swoich obszarów badań 
najczęściej reprezentowanych w czasopismach z zakresu information science: JASIST, JIS, JDOC na 
podstawie 361 artykułów. Dokładne wnioski można przeczytać na zdjęciu poniżej. 

W następnym wystąpieniu Z głównych problemów samoświadomości informatologii prof. 
dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek kontynuowała po części już poruszoną tematykę wychodząc od 
definicji Harolda Borko. Nakreśliła nauki interdyscyplinarności i transdyscyplinarności, a później 
zwróciła uwagę na aspekt humanistyczny. Jak zaznaczyła prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek: 
w dyskursie humanistycznym ogromną rolę nadal odgrywa książka i lektura, a „celem humanistyki 
jest dążenie do piękna i dobra człowieka”. 

Głos po tych wystąpieniach zabrał prof. dr hab. Wiesław Babik. Scharakteryzował działalność 
Międzynarodowego Towarzystwa Organizacji Wiedzy (International Society for Knowledge Organization 
- ISKO). Podczas przemówienia dowiedzieliśmy się o celach, zadaniach, strukturze, formach aktywno-
ści i dotychczasowych osiągnięciach ISKO. Poruszona została także kwestia programu działalności 
w Polsce na najbliższe lata. Otóż w 2014 roku odbędzie się konferencja ISKO Cracow Intelectual ISKO 
Conference, z którą wiążą się trzy ważne święta - 25-lecie ISKO, 40-lecie czasopisma Knowledge Orga-
nization oraz mały jubileusz 20-lecia ISKO w Polsce.  

Kwestię Współczesnej biblioteki szkolnej w Polsce zobrazowała prof. dr hab. Hanna Batorowska 
przez warunki szerzenia kultury informacyjnej. Na podstawie tendencji w rozwoju współczesnych bi-
bliotek szkolnych pokazała czym jest kultura informacyjna. Można ją rozumieć jako: „sposób życia 
zbiorowości, atrybut człowieka, połączenie wiedzy i umiejętności, zespół wskaźników/dyspozycji, formy 
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uświadomienia, sposobem myślenia i działania, sferą działalności człowieka oraz poziomem rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego”.  

Biblioteka szkolna jest odpowiedzialna za kształtowanie kultury informacyjnej uczniów (proces 
dojrzałości osobowości), a jej siedziba ma być miejscem szerzenia owej kultury. Środkiem w dążeniu do 
osiągnięcia wysokiego stopnia przystosowania społecznego jest dojrzałość informacyjna jednostki kul-
tury informacyjnej, co wynika z funkcji bibliotek. Sama edukacja informacyjna musi być wspierana 
przez wychowanie informacyjne.  

Podczas drugiej sesji naukowej skupiono się na książce i drukarstwie. Badania czytelnicze za-
prezentowała prof. dr hab. Irena Socha. W swoim temacie poruszyła problem zachowań lekturowych 
Polaków oraz kategorie opisu czytelnictwa. Stawiając pytania wskazała na zjawisko dziejów lektury 
w społeczeństwie oraz jego najważniejsze czynniki wpływające na praktyki lekturowe. Współczesna 
kultura medialna pokazała, że płaszczyzną przeprowadzonych badań czytelniczych staje się w dużej 
mierze Internet (jako medium czytelnicze). A przez to między innymi nakreśla kierunki form lektury 
wśród czytających oraz pokazuje wielkość fenomenu książek.   

Kolejne wystąpienie prof. UMCS dr hab. Marii Judy pokazało aktualny przedmiot naukowych 
zainteresowań badawczych w drukarstwie. Przedstawiona została historia dawnego drukarstwa oraz 
jego przedmiot i cele badawcze.  

Tematykę drukarstwa kontynuowała prof. dr hab. Elżbieta Gondek z Uniwersytetu Śląskiego. 
Referat dotyczył stricte zawodu drukarza i technologii druku w bibliologii i poza jej zakresem. Wystą-
pienie pokazało naukowe spojrzenie na drukarstwo dziełowe, prace drukarskie i introligatorskie a tak-
że aspekt poligrafii. Prof. Elżbieta Gondek przytoczyła i omówiła te zagadnienia na podstawie wielu 
książek i innych źródeł. 

Prof. UWr dr hab. Małgorzata Komza przedstawiła Estetykę i sztukę książki w badaniach bi-
bliologicznych. Za tezę swojego wystąpienia uznała formy książki oraz jej odbiór przez czytających. Jak 
przytoczyła prof. Małgorzata Komza „dusza książki zależna jest nie tylko od autora, ale także od tych, 
którzy przyczynili się do jej postaci”. Wskazane zostały także aspekty estetyczne książki artystycz-
nej/dzieła sztuki (brak tutaj jednolitej definicji) w odróżnieniu od tradycyjnej książki. Stwierdzając że: 
„książka jest świadkiem swojej epoki, a bibliolodzy dają wiedzę i świadectwo jej istnienia”.  

Do kunsztu produkcji książki odniósł się także prof. UŚ dr hab. Leonard Ogierman, który uwi-
docznił głównie książkę zabytkową. W swoim referacie Papier i oprawa introligatorska jako zakres wie-
dzy o książce pokazał techniki konserwacji książki na podstawie badań chemicznych. Prof. Leonard 
Orgierman nie chcąc powielać słów z poprzednich wystąpień musiał zmierzyć z nie lada wyzwaniem.  

W ostatnim dniu Krajowego Kongresu Kultury Książki odbyła się sesja związana z 80. rocznicą 
urodzin Sylvii Planth i 14. rocznicą śmierci Teda Hughesa o temacie „Gorzka sława”. Sesję w Bibliotece 
Śląskiej poprowadził dr Paweł Jędrzejko. Swoje wystąpienia wygłosili Mark Ostas, prof. dr hab. Zbi-
gniew Białas, dr Tara Bergin, dr Gabriela Marszołek oraz brytyjska autorka jedynej autoryzowanej bio-
grafii Sylvii Plath „Bitter Fame” - prof. Anne Stevenson. Po referatach odbyła się rozmowa z dr Marią 
Korusiewicz Poezja i egzystencja. Dzień zakończył wernisaż wystawy „Zaczęło się w Cambridge”.  

Natomiast w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej odbyły się dwa wykłady, a także uroczyste 
otwarcie Czytelni Sztuk. Niestety w trzecim dniu nie mogłam uczestniczyć osobiście, dlatego krótką 
relację pokazuję na zdjęciach znajdujących się w galerii.  
● pierwszy dzień Kongresu: http://galeria.bs.katowice.pl/thumbnails.php?album=918  
● drugi dzień Kongresu: http://galeria.bs.katowice.pl/thumbnails.php?album=920  
● trzeci dzień Kongresu: http://galeria.bs.katowice.pl/thumbnails.php?album=922  

Barbara Morawiec  
http://www.blogger.com/profile/02147917382480383124 

 

Relacja z Krajowego Kongresu Kultury Książki (Telewizja Interaktywna COMTV): 
http://www.youtube.com/watch?v=G8k1bn8xH8o 

http://comtv.pl/index.php?inc=mvc&file=KRAJOWY_KONGRES_KULTURY_KSIAZKI_25_10_12&wyd=4756&v=1  
Źródło: Lustro biblioteki, data dostępu 30.10.2012 
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Z ŻYCIA SEKCJI 

Fotki z Kłodzka  
Otwarcie biblioteki Oddziału Zamiejscowego Dolnośląskiej Szkoły Wyższej  

   
Źródło: Stefan Kubów, korespondencja nadesłana 30.10.2012 

INFORMACJE DLA FACHOWCÓW 

VI Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 
Warszawa, 7-9 listopada 2012 roku 

Serdecznie zapraszamy na VI Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA, które odbędą się 
w dniach 7-9 listopada 2012 roku (środa-piątek) w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej (plac Poli-
techniki 1). 

Organizatorami targów są Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego i Oficyna Wydawnicza 
Politechniki Warszawskiej, a organizatorem wykonawczym Murator EXPO. Targi skupiają wydawców 
publikacji naukowych i podręczników akademickich oraz książek popularnonaukowych. Można zna-
leźć zarówno publikacje o charakterze technicznym, jak i humanistycznym. To także wyjątkowa okazja 
do zakupu interesujących pozycji po konkurencyjnych cenach. 

Spotkania i dyskusje 
Goście targów będą mogli bezpłatnie wziąć udział w wydarzeniach towarzyszących. Goście specjalni: 

● prof. Grzegorz W. Kołodko – „Bestseller Wędrujący świat, czyli ekonomia dla ludzi”; (środa, 
7 listopada, godz. 15.00-16.00), 

● prof. Tomasz Dołęgowski i dr Jacenty Siewierski – „Religie światowe wobec współczesnych 
wyzwać gospodarczych”; (czwartek, 8 listopada, godz. 11.00-12.30) 

● prof. Jerzy Bralczyk i dr Jacek Wasilewski „o nowych zjawiskach w języku”; (piątek, 9 listo-
pada, godz. 12.00-13.00) 

● Władysław Bartoszewski – „To co najważniejsze”. Prowadzi Artur Wolski; (piątek, 9 listopada, 
godz. 14.00-15.00). 

Prestiżowe nagrody na targach Academia 
Podczas uroczystego otwarcia targów, w środę 7 listopada o godz. 12.00 zostaną wręczone: 

● nagroda ACADEMIA za najlepszą książkę akademicką i naukową, 
● nagroda REKTORA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ za najlepszą książkę techniczną o cha-

rakterze dydaktycznym, 
● nagroda ECONOMICUS „Dziennika Gazety Prawnej” dla najlepszej książki ekonomicznej, 
● nagroda TECHNICUS przyznawana przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 

NOT za najlepszą książkę z zakresu techniki, 
● nagroda im. PROFESORA JERZEGO SKOWRONKA przyznawana autorom i wydawcom 

w dziedzinie historii i archiwistyki. 

Stoisko „książka za książkę” 
Podczas targów odbędzie się także skierowana do studentów akcja Wymieńmy się książkami – każdy 
odwiedzający targi może przynieść i wymienić książki, z których już nie korzysta. Za każdy egzemplarz 
przyniesiony do stoiska książka za książkę, można wybrać jeden z tych dostępnych w stoisku. 
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Targi można odwiedzać w godzinach: środa i czwartek (7 i 8 listopada): 10.00-18.00, piątek (9 listopa-
da): 10.00-16.00 
Więcej informacji o targach:  
● Teresa Wieczorek - koordynator Targów ds. sprzedaży, tel.: (22) 829-66-86, 696 452 741; fax.: (22) 

829-66-81, e-mail: twieczorek@muratorexpo.pl  
● Agata Dworzańska - koordynator Targów ds. marketingu, tel.: (22) 829-66-39, 662-109-571; fax.: 

(22) 829-66-81, e-mail: adworzanska@muratorexpo.pl  
www.academia.wuw.pl 

Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 31.10.2012 

XXI Targi Książki Historycznej 
Warszawa, 29 listopada – 2 grudnia 2012 roku 

W dniach 29 listopada - 2 grudnia 2012 roku w godzinach od 10.00 do 18.00 w Arkadach Kubickiego 
na Zamku Królewskim w Warszawie (plac Zamkowy 4) odbędą się, organizowane już po raz 21 Targi 
Książki Historycznej. Ich organizatorem jest Porozumienie Wydawców Książki Historycznej. 

Na targach swoją ofertę zaprezentuje prawie 200 wystawców z całej Polski: wydawcy książek 
historycznych, wydawnictwa muzealne, wydawnictwa biblioteczne, instytucje kultury, producenci gier 
planszowych i strategicznych, producenci filmowi. Pierwszy raz na targi przyjadą wystawcy z Białorusi 
i z Rosji. 

W ramach tegorocznych Targów odbędą się: 
● III Salon Książki Muzealnej 
● II Salon Bibliotek (organizowany przez SBP) 
● I Salon Książki Białoruskiej 
● I Salon Historii Alternatywnej 
Targom jak zawsze towarzyszyć będą liczne imprezy towarzyszące: spotkania autorskie, pro-

mocje książek, pokazy grup rekonstrukcyjnych, pokazy historycznych filmów fabularnych, spacery 
historyczne. 

Wstęp na Targi Książki Historyczne i wszystkie imprezy jest bezpłatny. Szczególnym wydarze-
niem na Targach Książki Historycznej będzie zaprezentowanie faksymile Biblii Gutenberga - najcen-
niejszej książki świata, która znajduje się w Pelplinie, a której wartość jest szacowana jest na 100 mi-
lionów dolarów! 

W programie XXI TKH między innymi: 
● spotkania ze znanymi historykami i autorami (m.in. Wiktor Suworow, Wladimir Bieszanow) 
● panele dyskusyjne (np. „Oblicza kobiety w średniowiecznej Polsce”) 
● spacery historyczne (prowadzenie: Sławomira Koper, Iwona Kienzler) 
● projekcje historycznych filmów fabularnych na stulecie Universalu (m.in. Katyń, Dzieci Ireny 

Sendlerowej, Gladiator) 
● pokazy grup rekonstrukcyjnych: turniej rycerski, turniej łuczniczy dla publiczności, pokazy 

walk rycerzy z epoki bitwy pod Płowcami, inscenizacja bitwy polsko-litewskiej „Oblęże-
nie Jazdowa 1262”, „Od Mieszka do Jagiełły” - czyli opowieść jak zmieniało się uzbro-
jenie rycerza od X do XV w. 

● wystawa zabawek historycznych 
● wystawa o hutnictwie sprzed 2 tysięcy lat z okolic Warszawy 
● pokazy gier planszowych o tematyce historycznej i militarnej 
● gry i atrakcje dla najmłodszych 
● lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży 
Szczegółowy program imprez targowych zostanie przedstawiony w dodatku targowym do „Ga-

zety Wyborczej”, który ukaże się 29 listopada oraz pod adresem www.pwkh.pl 
Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 31.10.2012 

Open Access Week 2012 

 W dniach 22-28 października obchodziliśmy Tydzień Open Ac-
cess. Z oakzji tego międzynarodowego wydarzenia Biblioteka WSP 
wraz ze Stowarzyszeniem EBIB, Biblioteką Politechniki Łódzkiej 
oraz Biblioteką Uniwersytetu Łódzkiego zorganizawała semina-
rium oraz debatę na temat OA. 

24 października 2012 roku w Centrum Konferencyjno-
Widowiskowym LUTNIA (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi) 
odbyła się debata z udziałem zaproszonych ekspertów i publicz-
ności zatytułowana „Czy nauka powinna być otwarta? Decyzja 
należy do Ciebie!” Była to niepowtarzalna okazja do wyrażenia 

własnej opinii na temat Open Access. 
Formułę spotkania oparto na programie „Decyzja należy do Ciebie”, emitowanym przez TVP 

w latach 90. Podczas imprezy każdy z obecnych mógł zabrać głos w sprawie poparcia lub sprzeciwu dla 
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ruchu Open Access, usiłując przekonać do zmiany zdania osoby o odmiennych, a także niesprecyzo-
wanych poglądach. Opinię wyrażano poprzez wypowiedzi na forum, zapisywanie swoich przemyśleń na 
tablicy, a także zmianę miejsca, zajmowanego na sali. 

 

W debacie wzięło udział 27 osób, a wśród nich zaproszeni eksperci: 
● mgr Jarosław Jędrych (dyrektor, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. T. Kotarbiń-

skiego w Łodzi), 
● mgr Anna Kijo (dyrektor, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi), 
● mgr inż. Witold Kozakiewicz (zastępca dyrektora, Biblioteka Główna Uniwersytetu Medyczne-

go w Łodzi), 
● mgr Irena Kujawska (Zastępca Dyrektora, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego), 
● dr Marek Małolepszy (Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej), 
● dr Jolanta Przyłuska (Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi), 
● dr Iwona Sójkowska (Biblioteka Politechniki Łódzkiej, Redakcja EBIB), 
● mgr Elżbieta Skubała (Zastępca Dyrektora, Biblioteka Politechniki Łódzkiej) 
● dr Tomasz Stolarczyk (Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego). 
Dyskusja toczyła się wokół trzech wydzielonych przez moderatora (Paulina Milewska, Bibliote-

ka WSP) podtematów: Open Access w Polsce – sukces czy porażka?, Kto płaci za OA?, OA – konkuren-
cja czy alternatywa (dla bibliotek, wydawców)? Najwięcej emocji podczas całego spotkania budziły kwe-
stie finansowe. Rozmawiano także o plusach i minusach publikowania w otwartym dostępie, które do-
strzegają naukowcy, o systemie oceny pracowników naukowych, który skutecznie zniechęca do uwal-
niania swojego dorobku. 
● Polecamy fotorelacje z wydarzeń na oficjalnej stronie Open Access w Łodzi: 

http://bg.p.lodz.pl/OAWeek/  
● Fotorelacja z WSP: Open Access Week 2012: 

https://picasaweb.google.com/116219384428020746129/OpenAccessWeek2012?authuser=0
&feat=embedwebsite  

Polecamy także podsumowanie Open Access Week na blogu dr Emanuela Kulczyckiego: Dziesięć przy-
kazań Otwartej Nauki: http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/dziesiec-przykazan-otwartej-nauki/. 
Źródło: Biblioteka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, data dostępu 30.10.2012 

Dziesięć przykazań Otwartej Nauki 

Dzisiaj [28 października 2012 roku] kończy się Open Access Week 2012 
[http://www.openaccessweek.org/]. Udało mi się aktywnie uczestniczyć w obchodach tego specyficz-
nego i ważnego święta Otwartej Nauki. Miałem okazję opowiedzieć na spotkaniu „Kurs na Otwartą Na-
ukę” [http://bg.p.lodz.pl/OAWeek/index.html] w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego o tym, w jaki spo-
sób możemy przyczyniać się do otwierania nie tylko nauki, ale – w specyficzny sposób – całego społe-
czeństwa. Specjalnie czekałem z publikacją tego postu na zakończenie obchodów Otwartego Tygodnia – 
uważam bowiem, że o otwartości należy mówić przez cały rok, a nie jedynie celebrować przez tydzień. 
Poniżej krótkie streszczenie tego, o czym mówiłem – cała impreza była transmitowana on-line. Niedłu-
go mają pojawić się nagrania z niej, wówczas dodam wideo do wpisu (na dole natomiast znajduje się 
cała prezentacja). 
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I jeszcze mała dygresja odnośnie do rysunku znajdującego się poniżej. Był to jeden 
z początkowych slajdów, na którym na tablice Mojżeszowe naniosłem znak otwartości. Otwarty dostęp 
ma swoje logo i „pomarańczowa kłódka” jest coraz bardziej rozpoznawana. Otwarta Nauka nie docze-
kała się jeszcze swojego znaku – chociaż można trafić na Wikipedii na coś takiego 
[http://en.wikipedia.org/wiki/File:Open_Science_Logo.jpg], ale jest to „nieoficjalne logo”. Może czas 
stworzyć taki znak? 

 
Po co wskazywać dziesięć przykazań 

Opowiadałem o podstawowych sprawach, o których musimy pamiętać, jeśli chcemy budować 
Otwartą Naukę. Oczywiście nie każdy musi realizować owe przykazania, czy – jakby lepiej to powie-
dzieć – realizować normy. Chodzi przede wszystkim o to, że są pewne kluczowe sprawy, które pozwala-
ją przekształcać komunikację naukową na komunikację „bardziej otwartą”. A komunikację naukową 
rozumiem dwojako: jako komunikację naukową „wewnętrzną” – czyli proces komunikowania się na-
ukowców z naukowcami; oraz komunikację naukową „zewnętrzną”, czyli – w dużym uproszczeniu – 
tłumaczenie społeczeństwu wyników badań oraz popularyzowanie nauki. Dlatego też wybrałem takich 
10 kluczowych elementów, które moim zdaniem przyczyniają się do rozwoju idei, którą wspieram. 

I. Darmowy dostęp do publikacji 
O otwartym dostępie do publikacji naukowych mówi się już od wielu lat. I mówi się bardzo 

często. Jednakże okazuje się, że wciąż znajdują się zwolennicy nauki zamkniętej i takiej, która jest to-
warem reglamentowanym. Rozumiem, że są publikacje, które nie mogą z różnych względów ujrzeć 
w ”darmowy i otwarty sposób” światła dziennego – patenty, tajemnice państwowe itd. Ale umówmy się 
– co najmniej wszystkie publikacje, które powstają w oparciu o finansowanie ze środków publicznych, 
powinny być dostępne. Piszę o darmowym dostępie do publikacji i mam na myśli „darmowość” dla 
ostatniego elementu tego łańcucha – czyli dla zwykłego czytelnika. Bowiem nie ma się co oszukiwać: ta 
darmowość musi kosztować i koszty tego musi ktoś ponosić. 

Otwarty dostęp jest możliwy przede wszystkim dzięki rozwojowi technologii – i jeżeli ktoś obra-
ża się na „internetowe zasoby” oraz „darmowe bazy danych”, to przypomina piętnastowiecznych mni-
chów ze scriptorium, którzy obrażali się na ruchomą czcionkę Gutenberga. Nie tędy droga! 

II. Edukowanie o Otwartości 
Chociaż wymienione jako drugie jest jednak warunkiem wdrażania i rozwijania Otwartej Na-

uki. O otwartości musimy uczyć już uczniów w szkole, studentów na zajęciach, doktorantów. To oni 
przecież są potencjalnymi naukowcami. Co więcej, musimy szkolić samych naukowców – bowiem oni 
naprawdę niewiele wiedzą o Otwartej Nauce i Otwartym Dostępie. Bywając na imprezach promujących 
Otwartą Nauką, spotykam się najczęściej z…. bibliotekarzami oraz osobami zarządzającymi jednost-
kami naukowymi. 

Gdy na wystąpieniu w Łodzi zapytałem (sala była wypełniona po brzegi), ilu mamy naukowców 
na sali – rękę podniosło jedynie pięć osób. Edukowanie o Otwartości na wszystkich szczeblach jest 
podstawą i warunkiem koniecznym (lecz niewystarczającym) osiągnięcia sukcesu. W tym przypadku 
potrzebna jest praca u podstaw. 

III. Popularyzacja nauki jako „trzeci filar” 
Wychodzę z założenia, że pomimo różnych zewnętrznych trudności, naukowcy muszą postrze-

gać swoją pracę jako pracę na trzech poziomach: naukowym, dydaktycznym i popularyzatorskim. 
W polskim systemie mamy taką paranoiczną sytuację, że większość naukowców jest zatrudniana ze 
względu na pracę dydaktyczną, rozliczana jest przy awansie za pracę naukową, a popularyzacja?… no 
właśnie, może ktoś łaskawym okiem spojrzy przy habilitacji (tak, jest taki punkt w rozporządzeniu: 
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/habilitacja-2011-jest-juz-rozporzadzenie-do-nowej-ustawy/).  

Popularyzacja nauki musi być rozumiana właśnie jako ta komunikacja naukowa „zewnętrzna”. 
Musimy pokazywać, że naukowcy są potrzebni społeczeństwu i musimy tworzyć pozytywny wizerunek 
naukowców – pisałem o tym swego czasu we wpisie Big Bang Theory o sprawa polska, czyli wizerunek 
naukowca [http://ekulczycki.pl/design/big-bang-theory-a-sprawa-polska-czyli-wizerunek-naukowca/. 
Dlatego też brałem udział w panelu na imprezie „Blog Forum Gdańsk 2012″, na którym poruszaliśmy 
tematy związane właśnie z popularyzacją nauki. 
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IV. Świeże powietrze ze świata… publikowanie również po angielsku 
To jest temat, który zawsze budzi ogromne emocje. Uważam po prostu, że powinniśmy oczywi-

ście publikować po polsku (jako filozof w pełni uznają tezę o kulturotwórczej funkcji języka) – uważam 
jednakże, że dialog ze światem jest możliwy przede wszystkim poprzez lingua franca nauki. Pisałem 
o tym we wpisie Psy szczekają, karawana jedzie dalej. Mój stosunek do punktowania publikacji 
i mierzenia dorobku [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/psy-szczekaja-karawana-jedzie-dalej-moj-
stosunek-do-punktowania-publikacji-i-mierzenia-dorobku/]. Dlatego też pozwolę sobie zacytować sa-
mego siebie: „Sam niejednokrotnie łapię się na tym, że znajduję ciekawe abstrakty, gdzie same teksty 
nie są napisane w „języku nauki” – czyli po angielsku. Uważam, że nawet humanistyka (łącznie 
z filologią polską) powinna pisać po angielsku, jeżeli chce wpuścić świeże powietrze do swojego ogród-
ka. Uważam również, że powinniśmy pisać po polsku – skoro jesteśmy w większości opłacani z kieszeni 
podatników, należałoby się wytłumaczyć z tego, co robimy”. 

V. Open Notebook Science 
Publikowanie wyników cząstkowych w ramach „Otwartego Notatnika” jest bardzo ciekawym 

pomysłem. Jednakże nie ma się co oszukiwać: jest to na razie forma niszowa i rozwijana przede 
wszystkim w naukach przyrodniczych. Jednakże pozwala ona na wiele posunięć, które nie są możliwe 
w ramach „normalnej, zamkniętej nauki”. Publikując wyniki cząstkowe, mamy możliwość „przetesto-
wania” różnych elementów już na etapie tworzenia. Sam coś takiego wykorzystywałem, tworząc raport 
o wykorzystaniu mediów społecznościowych w Polsce 
[http://ekulczycki.pl/teoria_komunikacji/social_media/] - zamieściwszy cząstkowe wyniki, uzyskałem 
świetny feedback od Czytelników. Potem raport (zawierający już „wyniki końcowe”) ukazał się jako roz-
dział w pracy zbiorowej 
[https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/2853/1/Emanuel%20Kulczycki%20-
%20Wykorzystanie%20medi%C3%B3w%20spo%C5%82eczno%C5%9Bciowych%20przez%20akademic
kie%20uczelnie%20wy%C5%BCsze%20w%20Polsce.%20Badania%20w%20formule%20otwartego%20n
otatnika.pdf]. 

Trzeba też sobie jasno powiedzieć, że na razie jest to forma traktowana często 
z nierozumieniem. Dlatego też publikowanie cząstkowych wyników na blogu wyklucza wiele potencjal-
nych miejsc (czasopism), w których moglibyśmy opublikować tekst. 

VI. Transparentne konkursy: zatrudnienie i granty 
Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że kwestia transparentności w zatrudnieniach 

i konkursach grantowych ma niewiele wspólnego z „Otwartą Nauką”. Nic bardziej mylnego! Otwieranie 
nauki musi odbywać się na wszystkich możliwych poziomach, a jednym z kluczowych jest właśnie fi-
nansowanie pracy naukowców. Skoro oczekujemy od naukowców publikowania w otwartym dostępie 
i dostarczania społeczeństwu wyników prac, naukowcy powinni też oczekiwać jasnych i klarownych 
zasad swojego finansowania.  

Oczywiście system grantowy nie jest „lekiem na całe zło”. Ale jak pisałem już 
w przywoływanym wpisie [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/psy-szczekaja-karawana-jedzie-
dalej-moj-stosunek-do-punktowania-publikacji-i-mierzenia-dorobku/]: „Naprawdę nie uważam, że 
każdemu – tylko dlatego, że jest zatrudniony np. na uniwersytecie – powinny przysługiwać środki na 
badania. Dlatego rozumiem założenia systemu grantowego. Ja wiem, że jego funkcjonowanie zależy od 
rzetelności recenzentów, ale jest to lepsze rozwiązanie niż… miska ryżu dla każdego”. 

VII. Media społecznościowe 
Sprawa jest prosta: powinniśmy używać media social media. Naukowcy mogą posługiwać się 

nimi na różne sposoby. Można traktować je jako zwykłe narzędzia „codziennej” komunikacji, można 
traktować je jako źródło danych empirycznych lub jako narzędzie do obliczania wpływu danego dorob-
ku. Wiele razy już pisałem o mediach społecznościowych w nauce. Chociażby wskazując, jakie serwisy 
powinni używać naukowcy [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/na-jakim-portalu-naukowiec-
powinien-miec-konto/]; pisząc o używaniu Twittera na konferencji 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/twitter-a-konferencja-naukowa/], czy też pokazując, że ten 
sam Twitter może służyć do prognozowania rozprzestrzeniania się grypy 
[http://ekulczycki.pl/teoria_komunikacji/grypa-na-twitterze-i-diagnozowanie-chorob-wenerycznych-
w-oparciu-o-facebooka/]. 

Media społecznościowe są potężnym narzędziem i to od nas zależy, jak go użyjemy – wiem, że 
brzmi to „patetycznie”, ale w ten sposób chciałbym podkreślić, że nie ma co się bać social media - a z 
taką postawą wśród naukowców spotykam się bardzo często. 

VIII. Otwarte repozytoria instytucjonalne 
To jest przykazanie, które do serca powinny wziąć sobie władze różnych uczelni. Sprawa znów 

jest prosta – naukowiec, który ma do dyspozycji repozytorium uczelniane może zwiększać widoczność 
swojego dorobku. W czerwcu napisałem post Repozytorium jest ważne dla naukowców i uczelni. AMUR 
jako wzór [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/repozytorium-jest-wazne-dla-naukowcow-i-uczelni-
amur-jako-wzor/] i podniosłem podstawowe kwestie: „Gdyby wszystkie uczelnie zaczęły zachęcać swo-
ich naukowców do deponowania w repozytoriach, to nie byłoby problemu z widocznością wszelakich 
prac. Do tego jednakże jest potrzeba jednolita polityka dotycząca repozytoriów, metadanych oraz – naj-
lepiej wprowadzenie otwartych mandatów. To jednakże wymaga wielu dodatkowych uzgodnień, decyzji 
politycznych”.  
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IX. Otwarte bibliografie i recenzje 
Podczas prezentacji powiedziałem, że to już jest „wyższa szkoła jazdy” oraz jest to przykazanie 

dla pasjonatów. Uważam po prostu, że najpierw trzeba wyedukować osoby, które będą wstanie używać 
otwartych bibliografii (czyli np. zamieszczanych w serwisie Zotero). W Łodzi znów zadałem pytanie: 
„Kto z Państwa używa menedżera bibliografii?”. Na wypełnionej po brzegi sali nie znalazła się ani jed-
na osoba… 

Drugi element tego przykazania to „społecznościowe recenzje”. Zdaję sobie sprawę, że jest to 
sprawa kontrowersyjna – jednakże warto podejmować debatę na temat zasadności double blind review. 
Ciekawą perspektywę (w pewnym sensie broniącą „klasycznego modelu recenzji”) opisał Rafał Marsza-
łek na blogu nicprostszego we wpisie Czy łatwo rozpoznać przełom naukowy? 
[http://nicprostszego.wordpress.com/2012/10/20/czy-latwo-rozpoznac-przelom-naukowy/]. Ja na-
tomiast jakiś czas temu pisałem o serwisie PeerEvaluation 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/serwis-laczacy-recenzentow-i-autorow-publikacji-naukowych-
peer-evaluation-dla-open-nauki/] umożliwiającym recenzowanie prac naukowych. 

X. Uwalnianie danych – ich weryfikacja i tworzenie na ich podstawie 
Ostatnie przykazanie zacznę ponownie od odwołania się do autora blogu nicprostszego 

[http://nicprostszego.wordpress.com/2012/10/28/daleka-droga-do-open-data/] który napisał: 
Open data to jednak dla większości badaczy na razie tylko mit. Bo też, jeśli się dobrze zasta-
nowić, dzielenie się swoimi danymi dla wielu osób nie ma po prostu sensu. Powiedzmy sobie 
wprost: dopóki badacze na uczelniach rozliczani są z publikacji, nie będzie miało znaczenia, jak 
niesamowite robią badania, jeśli nie będę publikować wyników. Co więcej, jak długo do dorob-
ku bardziej będzie się liczyła publikacja w Nature a nie w specjalistycznych periodykach, tak 
długo wielu naukowców będzie te swoje oryginalne trzymać w ukryciu i je kisić, aż im się uzbie-
ra dość na bang warty podboju tegoż „Nature” (czy jakiegokolwiek innego pisma o wysokim pro-
filu). Innymi słowy, naukowcom po prostu często brak odpowiedniej motywacji, żeby się swoją 
krwawicą dzielić. 
I ja się oczywiście z nim zgadzam. Bo to nie jest tak, że wskazywane przeze mnie przykazania 

Otwartej Nauki, to są postulaty, które mamy wdrożyć już-teraz-now. Są to pewne ideały, które każdy 
z nas powinien przemyśleć, ewentualnie zaakceptować lub odrzucić i (jeśli jednak zaakceptował) wdra-
żać na swoim poletku. 

Trzeba tylko pamiętać, żeby nie obrażać się na zmiany, które są niezależne od nas. 

 
http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/14878541?rel=0# 

 
Zdjęcie: remix obrazu Rembrandta [Public Domain] 

Emanuel Kulczycki 
Źródło: Warsztat badacza komunikacji, data dostępu 28.10.2012 

Daleka droga do Open Data 

Przy okazji Międzynarodowego Tygodnia Wolnego Dostępu dużo mówi się o tym, jak zmienia się na-
ukowy przemysł wydawniczy; o tym, że instytucje przyznające fundusze na badania coraz częściej wy-
magają od naukowców publikacji wyników w trybie open access; o tym, jaki nacisk na wydawców wy-
wierają autorzy, czytelnicy i biblioteki. Mniej jednak mówi się o open data – o potrzebie udostępniania 
publicznego nie tylko przetrawionych do formy publikacji wyników, ale i samych „surowych” rezulta-
tów. 

Pracując w niektórych dziedzinach nauki można odnieść wrażenie, że open data to jest coś, co 
już jest, co ma miejsce, nad czym nie trzeba dyskutować. Myśleć tak mogą genetycy przyzwyczajeni do 
korzystania z zasobów NCBI, z źródeł danych z takich projektów jak Projekt Sekwencjonowania Ludz-
kiego Genomu, czy ENCODE [http://encodeproject.org/ENCODE/]. Myśleć tak mogą biolodzy korzy-
stający z banku danych białkowych, PDB [http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do], albo z danych 
na temat deforestacji puszczy amazońskiej. O tym, jak pomocne może być open data – zwłaszcza 
w połączeniu z crowsourcingiem badań – wiedzą astronomowie stojący za projektem Galaxy Zoo 
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[http://www.galaxyzoo.org/]. Zaś wyniki badań w CERNie stają się także powoli otwarte – chociaż na 
razie tylko dla środowiska naukowego, a nie dla wszystkich chętnych. 

Jakie korzyści płyną z dzielenia się danymi, z publicznego i dowolnego do nich dostępu? Po 
pierwsze, ponowna analiza naszych danych przez kogoś z zewnątrz może pomóc w weryfikacji naszych 
wniosków. Nie jest bowiem tak, że wystarczy zrobić eksperyment, a z surowych, nieobrobionych wyni-
ków wyskoczy na nas objawienie. O nie, nie. Dane trzeba najpierw przeanalizować, a błędów przy ana-
lizie można popełnić tyle samo, o ile nie więcej, jak przy samym doświadczeniu. Niezależny głos po-
twierdzający naszą analizę jest więc zawsze miłym dla ucha potwierdzeniem, że rzeczywiście mieliśmy 
rację. Po drugie, osoby z zewnątrz patrząc na nasze dane mogą w nich dojrzeć coś, co nam samym 
umknęło, zaproponować jakiś rodzaj analizy, o którym nie pomyśleliśmy, albo nawet alternatywną in-
terpretację naszym wyników. 

Po trzecie, żeby dzielić się danymi, muszą one być zdigitalizowane i przechowywane w sposób, 
który dostęp do nich ułatwi. A gdy są już w takiej formie, to duża szansa, że rozpełzną się szybko po 
świecie, co tylko pomoże w ich utrwaleniu i zachowaniu – bo wbrew pozorom największym dziedzic-
twem nauki nie jest stos publikacji, ale właśnie dane. Po czwarte, dostępność danych na jakiś temat 
pomaga w optymalizacji środków – bowiem fakt, że można sobie wynik jakiegoś doświadczenia po pro-
stu ściągnąć, oznacza, że nie musimy go sami przeprowadzać (chyba że bardzo chcemy oczywiście), 
oszczędzając czas i pieniądze. 

I po dwa ostatnie: dzielenie się danymi jest swego rodzaju bezpiecznikiem dla naukowych 
oszustw, gdyż dostępność surowych danych oznacza, że prędzej czy później ktoś się nimi może zainte-
resować i je przeanalizować i jeśli jest z nimi coś nie tak – prawdopodobnie roztrąbić to na cały świat. 
Ponadto zaś open data jest niesamowitym źródłem materiałów dydaktycznych: zarówno tylko jako da-
ne, które można analizować potem na dziesiątą stronę, jak i jako inspiracja i tzw. benchmark dla pro-
stych doświadczeń wykorzystywanych do szkolenia nowych pokoleń badaczy. 

Open data to jednak dla większości badaczy na razie tylko mit. Bo też, jeśli się dobrze zasta-
nowić, dzielenie się swoimi danymi dla wielu osób nie ma po prostu sensu. Powiedzmy sobie wprost: 
dopóki badacze na uczelniach rozliczani są z publikacji, nie będzie miało znaczenia, jak niesamowite 
robią badania, jeśli nie będę publikować wyników. Co więcej, jak długo do dorobku bardziej będzie się 
liczyła publikacja w Nature a nie w specjalistycznych periodykach, tak długo wielu naukowców będzie 
te swoje oryginalne trzymać w ukryciu i je kisić, aż im się uzbiera dość na bang warty podboju tegoż 
Nature (czy jakiegokolwiek innego pisma o wysokim profilu). Innymi słowy, naukowcom po prostu czę-
sto brak odpowiedniej motywacji, żeby się swoją krwawicą dzielić. 

Prawda jest zresztą taka, że w wielu dziedzinach, które obecnie można podawać jako piękny 
przykład wdrożenia open data, dzielenie się swoimi danymi nie oznacza jakiejś nieokreślonej moralnej 
wyższości badaczy w tej dziedzinie pracujących. Z prostego powodu: gdyż zazwyczaj jest wynikiem na-
cisku instytucji, z których płyną pieniądze. Jak inaczej w końcu przekonać wszystkich badaczy z danej 
dziedziny, że warto to robić, jak inaczej zmusić ich do robienia czegoś, co jest wbrew ich jestestwu? 

W zeszłym roku grupa amerykańskich badaczy opublikowała w – a jakże – otwartodostępowym 
piśmie PLoS ONE wyniki swoich badań nad tym, jak naukowcy dzielą się swoimi danymi i co stoi na 
przeszkodzie takiemu dzieleniu się.  

Przepytano ponad 1300 naukowców z różnych dziedzin – pomiędzy dyscypliny rozkłada się to 
mniej więcej tak: 

 

80% respondentów było czynnymi akademikami, około 1/8 było zatrudnione na etatach rzą-
dowych, po ok. 2.5% pracowało w przemyśle lub instytucjach non-profit. Blisko połowa badanych pra-
cuje na stanowisku lub posiada tytuł profesora. 

Zapytani, z jakich źródeł danych korzystają, prawie 40% respondentów odpowiedziała, że ko-
rzystają z repozytoriów instytucjonalnych, zaś 27% z „innych źródeł”. Warte uwagi jest tutaj to, że 
niemal wszystkie pozostałe wymienione źródła danych to różnego rodzaju repozytoria gromadzące dane 
dotyczące ekologii, bioróżnorodności, środowiska. Badacze odpowiadali też na długą listę pytań typu 
„zgadzam się, trochę się zgadzam, ani się zgadzam ani nie zgadzam…”, dotyczących tego, czy projekt 
badawczy lub organizacja, w której pracują, posiada protokoły pozwalające zarządzać i przechowywać 
dane eksperymentalne, poziomu satysfakcji z tego, jak tego rodzaju protokoły funkcjonują na każdym 
etapie badań, czy dane są dostępne dla innych badaczy, jak brak dostępu do danych innych badaczy 
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wpływa na badania, jeśli mamy dostęp do danych, jakiej jakości są to dane itd. Rzućmy okiem na kilka 
ciekawych wyników. 

Aby dzielić się danymi efektywnie, nie wystarczy wrzucić je do publicznego repozytorium – mu-
szą one dodatkowo być dobrze opisane: z jakiego eksperymentu pochodzą, jakie były warunki do-
świadczalne, kto badanie przeprowadził i według której wersji protokołu. I tak dalej, i tym podobne. 
Innymi słowy do zestawu danych muszą być dodane tzw. metadane (czyli dane o danych). Na pytanie 
jednak, jakiego rodzaju standard metadanych jest stosowany w grupach badawczych respondentów, 
odpowiedź jest druzgocąca: 

 

W prawie połowie laboratoriów nie stosuje się bowiem żadnych metadanych. Co oznacza nie 
tylko, że korzystać z nich nie będą mogli badacze z innych instytucji, ale także, że jest spora szansa, że 
za dziesięć lat, gdy studia pokończą obecni doktoranci, a postdocy ruszą na podbój innych instytucji, 
w labie nie będzie nikogo, kto byłby w stanie coś z nich zrozumieć… 

Bardzo ciekawie wyglądają odpowiedzi respondentów na pytania o to, czy dzielą się danymi 
z innymi badaczami, a także o to, czy inni badacze mają łatwy do nich dostęp: 

 

Jak widać, do dzielenia się danymi przyznaje się ponad 70% osób biorących udział w badaniu, 
jednocześnie jednak zaledwie jedna trzecia przyznaje, że dostęp jest dla innych badaczy łatwy – czyli że 
są one w jakimś repozytorium i posiadają zrozumiałe metadane. Co to oznacza? Uwzględniając tę spo-
rą chęć do dzielenia się wynikami, najprawdopodobniej winę można zrzucić właśnie na brak odpo-
wiednich repozytoriów i standardów – co powoduje, że dostępność danych jest tak znacznie niższa od 
chęci ich udostępnienia. 

Żeby jednak nie winić tylko badaczy i okropnych instytucji, które uniemożliwiają dzielenie się 
danymi poprzez niezapewnienie odpowiednich do tego środków, spójrzmy na to, jakich odpowiedzi 
udzielano na pytanie o powody, dla których dane nie były udostępniane elektronicznie: 

 

Z wykresu wyraźnie wybija się, że najczęściej powodem nie udostępniania danych jest brak 
czasu na dokonanie tego (tu kłania się np. brak standardów meta – bo stworzenie metadanych od pod-
staw po to, żeby móc dane udostępnić, jest bardzo, ale to bardzo czasożerne), oraz brak pieniędzy. Py-
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tanie oczywiście: pieniędzy na co dokładnie – bo jeśli tylko na serwer, to tutaj w niektórych dziedzinach 
z pomocą przychodzą publiczne repozytoria. W innych jednak nie jest już tak łatwo. Dwie podane przy-
czyny, które powinny też przykuć uwagę, to brak uprawnień, aby dane uczynić publicznymi oraz to, że 
dane nie powinny być udostępniane publicznie. W tym pierwszym przypadku może być mowa o tym, że 
instytucje badawcze często przywłaszczają sobie prawa autorskie do wyników badań – nie bez powodu, 
ale też i często ten pęd za własnością intelektualną rozciągany bywa do granic absurdu. Dlaczego dane 
nie powinny być w ogóle udostępniane? Coraz częściej mówi się o tym, że prawie wszystko powinno 
być – włączając w to nawet do tej pory skrywane przez korporacje farmaceutyczne dane dotyczące prób 
klinicznych. Nawet bezpieczeństwo narodowe przestaje być dobrym argumentem. 

Wszystkich wyników prezentował i omawiał tutaj nie będę – dość powiedzieć, że publikacja ma 
jakieś 30 tabel podsumowujących rezultaty i warto sobie na niektóre z nich zerknąć – różne ciekawe 
trendy wyłażą na przykład, gdy się odpowiedzi respondentów poukłada według ich wieku oraz dyscy-
pliny, którą się zajmują. 

Tutaj dość jednak powiedzieć, że ogólne wnioski są następujące: badacze chcą się swoimi da-
nymi dzielić, nawet pomimo tego, o czym pisałem na początku tego wpisu – że dane to wielki skarb 
naukowca, którego należy strzec. Najczęstszymi przyczynami nie udostępniania danych nie są zatem 
niechęć czy rywalizacja, ale raczej bardzo przyziemne powody takie jak brak możliwości technicznej, 
brak czasu, czy też wreszcie odwieczna bolączka nauki – brak pieniędzy. Badacze często podkreślają, 
że niemożność dostępu do danych innych naukowców wpływa (negatywnie) na ich zdolność dokonania 
prawidłowej analizy własnych wyników. 

Ważnym spostrzeżeniem tutaj, które każda osoba prowadząca jakiekolwiek badania naukowe 
powinna sobie wyryć złotymi zgłoskami na tabliczce nad biurkiem i spoglądać na nią co najmniej raz 
dziennie, jest to, że wyniki eksperymentów muszą posiadać metadane. Jest wiele standardów, które 
można do tego wykorzystać, warto więc spędzić chwilę na zastanowienie, który jest najbardziej odpo-
wiedni dla danego typu badań, dla danej dziedziny, i zacząć go wdrażać u siebie jak najszybciej. 

Tenopir, C., Allard, S., Douglass, K., Aydinoglu, A., Wu, L., Read, E., Manoff, M., & Frame, M. 
(2011). Data Sharing by Scientists: Practices and Perceptions PLoS ONE, 6 (6) DOI: 
10.1371/journal.pone.0021101 

Źródło: Nic prostszego, data dostępu 28.10.2012 

Zdrojewski: Wydawnictwo Ossolineum uratowane. PIW też? 

Proces wykupienia praw do znaku towarowego oficyny został przez resort kultury został pomyślnie za-
kończony - poinformował minister Bogdan Zdrojewski  
Książkę Ossolineum ma na swojej półce chyba każdy - w serii „Biblioteki Narodowej” wydano chyba 
wszystkie lektury szkolne, zawsze z przypisami i komentarzami. To najstarsze polskie wydawnictwo 
działa nieprzerwanie od 1817 roku.  

Ale w lipcu tego roku zostało postawione w stan likwidacji. Minister kultury Bogdan Zdrojew-
ski zapowiedział wtedy, że da 600 tys. zł na wykupienie praw do znaku towarowego oficyny. Zapewnił 
również, że ministerstwo przejmie zasoby wydawnictwa i prawa autorskie do jego zbiorów. 

Teraz oznajmił, że znak jest w 100 proc. uratowany. - Do Ossolineum została przekazana 
ostatnia transza, tym samym zakończyłem proces. Przejęliśmy skutecznie całą serię Biblioteki Naro-
dowej. Zdecydowałem, że znajdzie się ona na domenie publicznej - i to bardzo szybko - powiedział PAP 
minister. 

Zdrojewski odniósł się też do sytuacji Państwowego Instytutu Wydawniczego, który też jest w 
stanie likwidacji. - Polskie Nagrania, Wydawnictwo Muzyczne i Państwowy Instytut Wydawniczy tworzą 
pewien pakiet, który jest przedmiotem moich rozmów z ministrem skarbu. Niestety, każde z tych 
przedsięwzięć ma inną strukturę. To podmioty o zróżnicowanych podstawach prawnych - tłumaczył 
minister kultury. 

Decyzje w sprawie PIW mają zapaść do końca roku. Zdrojewski mówił w lutym, że rozpatruje 
trzy warianty zagospodarowania jego dorobku. Pierwszy z nich zakłada przejęcie PIW-u w całości, bez 
zobowiązań finansowych, kredytów itp., i przekształcenie go w autonomiczny zespół Biblioteki Naro-
dowej. 

Drugi scenariusz przewiduje podzielenie dorobku wydawnictwa pomiędzy Instytut Książki 
a Bibliotekę Narodową. Instytut Książki kontynuowałby wydawanie serii PIW-owskich, a zasoby takie 
jak prawa autorskie przejęłaby BN. 

Trzeci wariant zakłada powołanie odrębnej instytucji, która przejęłaby prawa autorskie i zasób 
PIW-u, ale też innych wydawnictw, które są w chwili obecnej w sytuacji rozproszenia dorobku i zwią-
zanych z nim praw autorskich. 

kps, PAP 
Źródło: Wyborcza.pl, data dostępu 29.10.2012 
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Narodowy Zasób Biblioteczny: nowe wymagania i zasady  

„18 października 2012 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady do spraw narodowego zasobu biblio-
tecznego (nzb), na którym omawiano nowe rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego i jego praktyczne konsekwencje” - czytamy na stronie 
internetowej Biblioteki Narodowej.  

Ponieważ dotychczas obowiązujące przepisy nie pozwalały na określenie narodowego zasobu 
bibliotecznego w poszczególnych bibliotekach konieczne jest aplikowanie przez nie o wpisanie na listę 
wraz z określeniem, które zbiory zostają włączone do nzb. W nowym rozporządzeniu do nzb zaliczono 
od razu jedynie Bibliotekę Narodową i Bibliotekę Jagiellońską, których zbiór archiwalny podlega wie-
czystemu przechowywaniu. Aby ułatwić bibliotekom chcącym aplikować składanie i przygotowanie 
wniosków Rada postanowiła powołać zespół do spraw opracowania procedur wynikających z realizacji 
rozporządzenia w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego w składzie: 

● dr Mariusz Dworsatschek - członek Rady ds. nzb, zastępca dyrektora Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich (przewodniczący) 
● dr Monika Mitera - zastępca dyrektora Biblioteki Narodowej ds. naukowych 
● dr Jacek Partyka - zastępca dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej ds. zbiorów specjalnych 
i spraw wydawniczych. 

Zespół powinien zakończyć prace w marcu 2013 roku.  
● Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 roku w 

sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (plik PDF na stronie Sejmu RP): 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000797  
Źródło: Biblioteka Narodowa, data dostępu 31.10.2012 

________________________________________________________________ 

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

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

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

Wojciech Rozwadowski 

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

SBP/268166269865948?sk=wall 

 

 
ISBNik: Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych  

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

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


