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Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych  
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

R. 8, z. 23 (227): poniedziałek, 17 czerwca 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 

Rola biblioteki w zakresie parametryzacji uczelni  
28 Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych przy ZO SBP w Katowicach  
Częstochowa, 18 września 2013 roku 

Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej serdecznie zaprasza na konferencję 
„Rola biblioteki w zakresie parametryzacji uczelni”, która odbędzie się 18 września 
2013 roku w ramach 28 Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych przy ZO SBP 
w Katowicach. 

Na konferencję zapraszamy zarówno bibliotekarzy, jak i pracowników na-
ukowych zainteresowanych podaną tematyką. Planowane jest opublikowanie refe-
ratów konferencyjnych. Prosimy o nadsyłanie propozycji wystąpień. 

Propozycje zagadnień: 
● płaszczyzny, formy i zasady współpracy biblioteki z uczelnią w zakresie parametryzacji 
uczelni; 
● bibliografie publikacji pracowników naukowych; 
● narzędzia bibliometryczne i ich wykorzystanie przez bibliotekarzy; 
● szkolenia i instruktaże w zakresie narzędzi bibliometrycznych prowadzone przez biblioteka-
rzy; 
● oraz wszelkie inne związane z tematem przewodnim konferencji. 
Udział w konferencji jest bezpłatny. W programie przewidziano zwiedzanie Jasnogórskiej Bi-

blioteki o.o. Paulinów na Jasnej Górze. 
● formularz zgłoszeniowy: http://www.bg.pcz.pl/sites/default/files/formularz%20zgloszeniowy.doc  
Kontakt: Alicja Paruzel, tel. 34 325-09-58 lub 34 361-38-23, email: aparuzel@bg.pcz.pl lub 
biblioteka@adm.pcz.czest.pl 
Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 16.06.2013 
Zobacz również informacje na stronie internetowej konferencji: http://www.bg.pcz.pl/konferencja  

KONFERENCJE BRANŻOWE I NAUKOWE – relacje 

Zagadnienia prawne w publikowaniu prac naukowych 
relacja z seminarium i booksprintu, Warszawa, 13 czerwca 2013 roku 

Dzięki współpracy Centrum Cyfrowego [http://centrumcyfrowe.pl/relacja-z-seminarium-i-booksprint-
u-%e2%80%9ezagadnienia-prawne-w-publikowaniu-prac-naukowych/] i projektu BazHum Muzeum 
Historii Polski [http://www.bazhum.pl/] w zeszłym tygodniu obyły się dwa wydarzenia dotyczące pro-
mocji otwartości w nauce. W czwartek [13.06.2013] przeprowadziliśmy seminarium „Zagadnienia 
prawne w publikowaniu prac naukowych”. Wzięło w nim udział ponad 20 pracowników naukowych 
i redaktorów czasopism z dziedziny humanistyki (w tym między innymi przedstawiciele Uniwersytetów: 
Łódzkiego, Adama Mickiewicza w Poznaniu, czy Marii Curii-Skłodowskiej w Lublinie). W piątek 
[14.06.2013] zaś metodą booksprintu czyli szybkiego i kolektywnego pisania książki opracowaliśmy 
przewodnik po zagadnieniach prawnoautorskich w nauce, negocjowaniu umów oraz publikowaniu 
na wolnych licencjach. 

Seminarium. Podczas seminarium konfrontowaliśmy doświadczenia na temat zagadnień 
prawnoautorskich dotyczących dystrybucji i licencjonowania prac naukowych, w celu zapewnienia im 
jak największej widoczności w sieci. Było to pierwsze tego typu seminarium zorganizowane w ramach 
projektów Biblioteka Otwartej Nauki oraz Spółdzielnia Wiedza. 
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Seminarium rozpoczęło się od wystąpienia Barbary Szczepańskiej na temat prawa autorskiego 
w kontekście działań wydawniczych, bibliotecznych oraz zachowywania swobody wydawania przez sa-
mych autorów. Następnie Alek Tarkowski omówił czym jest, jak się do tej pory rozwijał i jaką ma przed 
sobą przyszłości ruch Open Access. Część wykładową zakończył Kamil Śliwowski wystąpieniem 
o specyfice korzystania z licencji Creative Commons w wydawnictwach naukowych oraz przy samo-
dzielnym publikowaniu przez autorów. Wszystkie trzy wystąpienia skupiały się na efektywności wyda-
wania publikacji naukowych na wolnych licencjach z perspektywy popularyzacji i upowszechniania 

nauki. Wszystkie prezentacje dostępne 
do pobrania na końcu wpisu. 
W części warsztatowej seminarium, uczestnicy 
dyskutowali nad własnymi doświadczeniami 
i poglądami na temat publikowania tekstów na-
ukowych na wolnych licencjach i w internecie, 
zastanawiali się, jakie są korzyści i straty tego ty-
pu rozwiązań dla różnych stron: autorów, wydaw-
nictw, bibliotek i repozytoriów. Podczas wspólnych 
ćwiczeń udało się zmapować wątpliwości 
i problemy jakie mogą towarzyszyć otwartemu pu-
blikowaniu. W dyskusji zdiagnozowano również 
najważniejsze obszary tematyczne dla wydawnictw 
i autorów naukowych. Są to aspekty ekonomiczne 
oraz sposoby efektywnego upowszechniania 
i parametryzacji nauki. To również tematy, które 
postaramy się eksplorować podczas kolejnych se-
minariów, na które uczestnicy zgłosili zapotrzebo-
wanie. 

Booksprint. Dzień po seminarium dzięki 
pracy wspólnej zespołu Centrum, BazHum oraz 
zaproszonych gości udało się przez 8 godzin opra-
cować w ekspresowym tempie poradnik dla auto-
rów publikacji naukowych o tym jak korzystać 
z wolnych licencji. Chcąc odpowiedzieć na rosnące 
potrzeby nauki polskiej, w publikacji „Wolne licen-
cje w nauce. Instrukcja” staraliśmy się przystępnie 
wyjaśnić podstawy prawa autorskiego i licencji 

Creative Commons, 
- chcemy przekonać autorów, że warto wykorzystywać wolne licencje do publikowania wła-
snych prac i pokazujemy dlaczego, 
- dajemy praktyczną instrukcję m.in. tego, jak czytać umowy wydawnicze i na co zwracać 
uwagę, aby zapewnić jak najszerszy dostęp do własnej publikacji naukowej, 
- przypominamy autorom, że umowy można, a nawet należy negocjować i podsuwamy argu-
menty, za pomocą których mogą przekonywać wydawców do publikowania na otwartych licen-

cjach. 
Praca metodą booksprintu okazała się 

w tym wypadku niezwykle efektywna i pozwoliła 
wypracować nie tylko zawartość merytoryczną 
publikacji, ale również wyzwoliła dyskusję 
na temat języka komunikacji i przekazywania 
wiedzy środowisku naukowemu. Doświadczenia 
z pracy nad publikacją niebawem przekażemy 
w osobnej relacji.  
Publikacja Wolne licencje w nauce: instrukcja 

[http://centrumcyfrowe.pl/czytelnia/wolne-
licencje-w-nauce-instrukcja/] po już po redakcji, 
opracowana graficznie i dostępna jako PDF bę-
dzie mieć premierę w sieci w najbliższą środę 
(19.06.2013) podczas urodzin Creative Commons 
Polska. 

Projekt współfinansowany ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

w ramach projektu Spółdzielnia “Wiedza”. 
Prezentacje do pobrania w formatach PDF: 

● Barbara Szczepańska: Podstawy prawa autorskiego w kontekście działań wydawniczych, dokument 
online: http://centrumcyfrowe.pl/wp-content/uploads/2013/06/Warsztaty_spoldzielnia-
wiedzy_szczepanska.pdf  
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● Alek Tarkowski: Otwarte zasoby edukacyjne i wiedzy, dokument online: 
http://centrumcyfrowe.pl/wp-content/uploads/2013/06/tarkowski_cc_BON.ppt  

● Kamil Śliwowski: Licencje Creative Commons, a publikacje naukowe, dokument online: 
http://centrumcyfrowe.pl/wp-
content/uploads/2013/06/sliwowski_CC_nauka_seminarium_2013.pdf  

Źródło: Centrum Cyfrowe, data dostępu 17.06.2013 

SZKOLENIA  

 

Jak założyć bibliotekę cyfrową? Wybrane problemy w ujęciu praktycznym 
warsztat, Warszawa, 11 lipca 2013 roku  

Organizator: Centrum Promocji Informatyki 
Biblioteki cyfrowe i wszelkie ich odmiany stają się powszednią rzeczywistością nauki i kultury. 

Przed problemem, czy zakładać bibliotekę cyfrową lub repozytorium, serwis bibliograficzny z dostępem 
do pełnych tekstów, multimedialną prezentację zdigitalizowanych dóbr kultury, staje dziś niemal każ-
dy bibliotekarz, muzealnik, archiwista, wydawca, działacz administracji państwowej i samorządowej, 
rektor czy dziekan. Dla takich odbiorców pragniemy uporządkować bogatą już wiedzę dotyczącą zarzą-
dzania bibliotekami cyfrowymi „w budowie”. Zaczynamy od podstawowych założeń, jakie biblioteka 
musi spełnić, aby warto ją było zakładać, i przechodzimy do szczegółów, uwzględniając rozmaitość do-
stępnych rozwiązań w zakresie planowania, organizacji, doboru metadanych i współpracy instytucji. 
Następnie przyglądamy się technice skanowania i digitalizacji, stosowanemu sprzętowi i narzędziom 
prezentacyjnym, tak by zarówno funkcja archiwalna, jak i użytkowa biblioteki cyfrowej zrealizowana 
była najpełniej. Poświęcamy też czas na przedyskutowanie procesu doboru i organizacji zasobów do 
biblioteki cyfrowej i wypromowanie jej poprzez dopasowanie ich do potrzeb odpowiedniej grupy odbior-
ców. Każdy temat rozważany jest w wymiarze ekonomicznym, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów 
i dostępnych źródeł finansowania przedsięwzięcia. Nie pomijamy też zagadnień prawnych, ukazując, 
jak proces zakładania bibliotek cyfrowych zmienił dotychczasowe pojęcia statusu autorskoprawnego 
oraz dozwolonego użytku, i jakie ryzyka prawne podejmuje założyciel takiej biblioteki. Poszczególne 
tematy powierzamy osobom znanym z publikacji i praktycznej działalności, które będą przygotowane 
do uczestnictwa w dyskusji i przedstawiania zaleceń w zakresie „best pratices”. Uczestników, którzy 
chcieliby w trakcie warsztatów omówić jakiś konkretny problem, zapraszamy, by zgłosili nam go już 
teraz.  

Warsztat skierowany jest do:  
- bibliotekarzy, muzealników, archiwistów, wydawców,  
- działaczy administracji państwowej i samorządowej,  
- rektorów i dziekanów.  

Program: 
● 10:00 – Przesłanki tworzenia zasobów cyfrowych. Metodologia pracy w procesie tworzenia bibliotek 
cyfrowych i zarządzania tym procesem – dr Henryk Hollender, Uczelnia łazarskiego 

- Obieg informacji naukowej i „zasoby pamięci” – dwie zasadnicze przesłanki digitalizacji 
- Biblioteki cyfrowe i repozytoria. Naukowy i popularny charakter serwisów cyfrowych. Euro-

pejska polityka cyfryzacyjna 
- Polska krajem bibliotek cyfrowych 
- Dobór treści: kanony, listy priorytetów, listy dezyderatów, mandat instytucjonalny, niewi-

dzialna ręka rynku i inne koncepcje 
- Społecznościowy wymiar cyfryzacji 
- Biblioteka cyfrowa jako przedsięwzięcie. Zarządzanie projektami. 
- Biblioteka cyfrowa jako organizacja społeczna. Biblioteka w bibliotece i inne casusy z zakresu 

zarządzania i kultury organizacyjnej 
- Biblioteka cyfrowa jako marka. Czy interoperacyjność systemów niweluje tożsamość bibliotek 

cyfrowych? 
- Jakościowe aspekty bibliotek cyfrowych.  
- Współpraca bibliotek. Polityczne aspekty bibliotek cyfrowych  

● 11:10 – Plan strategiczny biblioteki cyfrowej. Wykorzystanie metadanych – Remigiusz Lis, Biblioteka 
Śląska 
Modele organizacyjne polskich bibliotek cyfrowych. Tworzenie bibliotek w modelu klastrowym. 

- Merytoryczne i pozamerytoryczne uwarunkowania tworzenia bibliotek cyfrowych  
- Taktyki ustanowienia, przetrwania i rozwoju 
- Standardy jako spoiwo biblioteki cyfrowej (metadane, digitalizacja, sustainability) 
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- Biblioteka cyfrowa w modelu klastrowym (coopetition, federalizacja, wirtualizacja, treści za 
narzędzia i kompetencje, zalety, wady) 

- Między katedrą a bazarem - „wystarczająco dobra” biblioteka cyfrowa 
● 12:15 – Dyskusja i konsultacje. Moderowanie: dr Henryk Hollender, Uczelnia łazarskiego 
● 12:30 – Przerwa, poczęstunek 
● 13:00 – Oprogramowanie do budowy bibliotek cyfrowych - praktyka i doświadczenia – Tomasz Parko-
ła, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe 

- Proces digitalizacji: automatyzacja, monitorowanie oraz weryfikacja jako klucz do dynamicz-
nego rozwoju biblioteki cyfrowej.  

- Długoterminowe przechowywanie plików wzorcowych: bezpieczeństwo oraz dostępność. 
- Widoczność zasobów biblioteki cyfrowej w Internecie: najważniejsze cechy i funkcje oprogra-

mowania. 
- Zaawansowane narzędzia budujące jakość i wiarygodność biblioteki cyfrowej. 

● 13:45 – Aspekty techniczne digitalizacji. Koszty – Aleksander Trembowiecki, Koszalińska Biblioteka 
Publiczna im. Joachima Lelewela 

- Biblioteka cyfrowa czy również repozytorium cyfrowe? 
- Digitalizacja to nie tylko skanowanie: słów kilka o sprzęcie 
- Standardy zapisu danych w krajowej digitalizacji 
- Polityka postępowania z cyfrowymi masterami 
- Udostępnianie on-line, czyli kwestia oprogramowania 
- Ile to wszystko kosztuje? Kilka porad co robić, żeby nie przepłacić 

● 14:45 Dyskusja i konsultacje – moderowanie: dr Henryk Hollender, Uczelnia łazarskiego 
● 15:00 – Przerwa na kawę 
● 15:20 – Aspekty prawne bibliotek cyfrowych – Barbara Szczepańska, Kancelaria Prawna Hogan 
Lovells 

- Dozwolony użytek dla bibliotek cyfrowych: zakres pojęć: terminal, teren biblioteki, cele ba-
dawcze i poznawcze 

- Dozwolony użytek na rzecz instytucji oświatowych i naukowych 
- Dzieła z domeny publicznej a dzieła chronione prawem autorskim (m. in. dzieła osierocone i 

dzieła o wyczerpanych nakładach) 
- Rodzaje utworów i związane z nimi problemy prawne: książki, czasopisma, zbiory specjalne, 

zbiory audiowizualne 
- typy odbiorców a zakres udostępniania (studenci i pracownicy naukowi, czytelnicy zewnętrz-

ni, osoby niepełnosprawne) 
● 16:30 – Zakończenie programu 
Szczegóły programowe i organizacyjne na stronie internetowej: 

http://www.cpi.com.pl/imprezy/2013/jzbc2/index.php  
Źródło: Centrum Promocji Informatyki, data dostępu 13.06.2013 

 

Zasady redagowania i wydawania czasopism naukowych 
Warsztaty dla wydawców i redaktorów czasopism (biuletynów) naukowych 
Warszawa, 16 lipca 2013 roku 

● Program:  
http://www.cpi.com.pl/imprezy/2013/zrwc/index.php  

● Prelegenci:  
http://www.cpi.com.pl/imprezy/2013/zrwc/prelegenci.php  

● Informacje organizacyjne: 
http://www.cpi.com.pl/imprezy/2013/zrwc/informacje_organizacyjne.php  

● Formularz zgłoszeniowy: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2013/zrwc/formularz_zgloszeniowy.php  
Źródło: Centrum Promocji Informatyki, data dostepu 17.06.2013 
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NOWOŚCI WYDAWNICZE 

Kronika Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich: 2007-2012  

Kronika Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich: 2007-2012 / 
Andrzej Jopkiewicz. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich, 2013,– 240.; ISBN: 978-83-61464-67-9 

Publikacja obejmuje sześcioletni okres działalności Stowarzyszenia. Był to 
bardzo znaczący czas dla naszej organizacji i całego bibliotekarstwa polskiego. 
Opracowana została Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 
2010-2021 – dokument wytyczający cele na najbliższe kilkanaście lat. Zorga-
nizowane we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 
warsztaty umożliwiły członkom SBP przeprowadzenie pełnej analizy SWOT. 
Nazwaliśmy mocne i słabe strony naszej organizacji, szanse i zagrożenia, co 
pozwoliło nam określić misję i wizję Stowarzyszenia oraz zdefiniować cele stra-
tegiczne działalności SBP, które konsekwentnie realizujemy. Wszystkie nasze 

inicjatywy koncentrują się na działaniach na rzecz rozwoju bibliotekarstwa, budowaniu tożsamości 
zawodu bibliotekarza, integracji środowiska, kreowaniu pozytywnego wizerunku bibliotek i zawodu 
bibliotekarza w społeczeństwie. 
 
Spis treści 
Słowo od wydawcy  
Słowo od redaktora  
Przewodniczący SBP  
2007  
2008  
2009 
2010  
2011  
2012  
Aneksy 
Przewodniczący Zarządów Okręgów i Oddziałów  
Członkowie Honorowi Stowarzyszenia Bibliote-
karzy Polskich  
Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakow-
skiego (lata 2007-2011)  

Nagroda Młodych SBP im. Profesor Marii Dem-
bowskiej  
Nagroda im. Andrzeja Wojtkowskiego  
Nagroda im. Heleny Śmigielskiej 
Tydzień Bibliotek  
Mistrz Promocji Czytelnictwa  
Bibliotekarz Roku  
Medal „Bibliotheca Magna Perennisque”  
Książki opublikowane przez Wydawnictwo SBP 
w latach 2007-2012  
Wydawnictwa lokalnych struktur SBP w latach 
2007-2012  
Indeks nazwisk  
Nowa identyfikacja wizualna SBP  
Kluczowi partnerzy  
Plakaty na „Tydzień bibliotek” 
 

Zamówienia realizuje księgarnia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, dokument online: 
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=201, data dostępu 14.06.2013  

Acta Universitatis Lodziensis, Folia Librorum, nr 16/2010 

Informujemy, że numer 16 czasopisma „Acta Universitatis Lodziensis. Folia 
Librorum” jest już dostępny online w zasobach Repozytorium UŁ. Przy okazji 
zapraszamy autorów do współpracy!  

Z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin Profesor Hanny Tadeusiewicz 
niniejszy tom studiów „Folia Librorum” dedykują Jej z wyrazami szacunku - 
pracownicy i przyjaciele. 

http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/175 

 
 
 
 
 
 

Źródło: Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego, data dostępu 
13.06.2013 
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Z ŻYCIA SEKCJI 

Wczorajsze spotkanie autorskie … 

Biblioteka Główna im. prof. Jerzego Altkorna WSB w Dąbrowie Górniczej. Wczorajsze spotkanie autor-
skie z Waldemarem Cichoniem - 13.06.2013 roku – zorganizowane wspólnie z Dąbrowskim Uniwersy-
tetem Dziecięcym. 

 

Źródło: Biblioteka Główna im. prof. Jerzego Altkorna WSB w Dąbrowie Górniczej, data dostępu 
14.06.2013 

Wyniki wyborów Krajowego Zjazdu Delegatów SBP 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami wyborów przeprowadzonymi 
podczas Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol-
skich do składu: Zarządu Głównego SBP, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz 
Głównego Sądu Koleżeńskiego. 
 
 
Koleżanka Elżbieta Budnik – dyrektor Biblioteki Olsztyńskiej Szkoły Wyż-
szej im. Józefa Rusieckiego, w sobotę 8 czerwca 2013 roku została wybrana 
członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej SBP na kadencję 2013-2017 pod-
czas Zjazdu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 
Cały artykuł znajdziesz na Ogólnopolskim portalu bibliotekarskim SBP, 
dokument online: http://www.sbp.pl/artykul/?cid=8646&prev=1, data 
dostępu 10.06.2013 

INFORMACJE DLA FACHOWCÓW 

W Stowarzyszeniu Bibliotekarzy (chyba) bez zmian  

7 i 8 czerwca odbył się dziewiąty Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy w moim życiu. Jak się 
w jego trakcie okazało, dość wiele moich koleżanek i kolegów po fachu, zwykle o kilka lub kilkanaście 
lat starszych ode mnie, również po raz pierwszy pojawiła się na tym szczeblu organizacyjnym w 1981 
roku. Był to zjazd nadzwyczajny, zwołany w rok po zjeździe zwyczajnym, na fali przeżywającej wtedy 
apogeum euforii ruchu „Solidarności”. Zmiótł on z centrum chyba cały wybrany raptem rok wcześniej 
Zarząd Główny, w którym było przecież wielu ludzi z autentycznym dorobkiem zawodowym i społecz-
nym. Ale takie są chyba prawa, które rządzą życiem społecznym na zakrętach historii. Najniespodzie-
waniej dla wszystkich. a zwłaszcza dla siebie samego, wróciłem z niego jako prezes organizacji. 
I z rozmów z weteranami owego zjazdu wynika, że od owego czasu ten ostatni był najbardziej spokojny, 
żeby nie rzec nudny. 

Zgodnie z moimi przewidywaniami cała merytoryczna dyskusja to były jałowe w gruncie rzeczy 
wezwania, żeby nowo wybrany Zarząd Główny nie dopuszczał do łączenia bibliotek publicznych z in-
nymi instytucjami kultury. Merytorycznie w tej sprawie wypowiedział się najwybitniejszy prawnik 
wśród bibliotekarzy i bibliotekarz wśród prawników Bolesław Howorka 
[http://www.inbook.pl/search?query=boles%C5%82aw+howorka&rdir=gwa2&lkst=42505], który 
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zwrócił uwagę, że biblioteki zwolnione są z opłat z tytułu wypożyczeń multimediów, gdyby więc włączo-
no je do domów kultury, jak to się tu i ówdzie dzieje, i straciłyby one tym sposobem osobowość praw-
ną, musiałaby opłaty wnosić. Reszta to były głosy typu „nie bo nie”. Dobrze, że ktoś z delegatów zwrócił 
uwagę, że nie można przyjąć zaproponowanego wniosku, żeby prezes SBP wetował wszelkie wnioski 
dyskutowane na forum Krajowej Rady Bibliotecznej 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krajowa_Rada_Biblioteczna] w sprawie łączenia bibliotek publicznych 
z innymi bibliotekami lub placówkami kultury, bo wtedy nikogo głos przedstawiciela środowiska by nie 
interesował. Będzie mógł kierować się własna wiedzą i rozsądkiem. 

Inne sprawy ustrojowe bibliotekarstwa i zawodu bibliotekarza zdawały się nikogo nie intereso-
wać. Chciałem zabrać głos w sprawie podjęcia prac nad deontologią zawodu, ale nie było klimatu do 
dyskusji, więc dałem sobie spokój. 

Tym bardziej należało to osobie darować, że zniecierpliwienie zebranych spowodowało moje 
drugie wystąpienie w dyskusji nad zmianami w statucie Stowarzyszenia. Pierwszy mój wniosek, żeby 
zwrot, mówiący, że członkami rzeczywistymi SBP mogą być „obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i cu-
dzoziemcy, którzy...” zastąpić zwrotem „wszyscy, którzy...” przepadł, bo „nie ma się co wstydzić nazwy 
kraju”, ale drugi, również kosmetyczny (wyszło mi z głowy, czego dotyczył) jednak przeszedł. 

Natomiast jeśli chodzi o wybory, zasada, że zmian w Zarządzie Głównym dokonuje tak na-
prawdę biologia, obowiązuje nadal. Prezesem została na trzecią kadencję dotychczasowa prezes Elżbie-
ta Stefańczyk [http://www.sbp.pl/artykul/?cid=695&prev=1], która przed wyborami składu nowego 
zarządu zarekomendowała w imieniu zarządu ustępującego wszystkich chyba członków tego gremium, 
którzy przyjechali na zjazd z mandatami delegatów i dwie czy trzy osoby nowe, dość młode. Dziw więc, 
że w nowym składzie znalazła się zgłoszona „z sali” młoda nowa przewodnicząca Okręgu SBP we Wro-
cławiu Joanna Golczyk. Nie uszedł uwagi sposób zgłoszenia na przewodniczącą kandydatury dotych-
czasowej przewodniczącej. Ledwie padł wniosek i kandydatka się zgodziła, już padł wniosek o za-
mknięcie listy. Trzeba było mieć refleks sprintera, że zgłosić jeszcze inną kandydaturę. Inna sprawa, że 
chyba nikt z obecnych do tej funkcji nie pretendował... 

Po doświadczeniach przewodniczącej, która w trakcie kadencji utraciła swoje stanowisko kie-
rownicze w Bibliotece Narodowej, zgłoszony został wniosek, żeby Zarząd Główny mógł zatrudnić prze-
wodniczącą na etacie. Oczywiście „warszawka” była przeciw, bo to przecież byłby niebezpieczny prece-
dens. Jakby „niebezpiecznym precedensem” nie było użycie po raz pierwszy koła, kosy do koszenia 
zboża (pamiętna fraza z „Konopielki” Redlińskiego: „Żyto kosą?”) lub podjęcia studiów uniwersyteckich 
przez kobietę. Stanęło w końcu na tym, że „Zarząd Główny rozpatrzy” taką możliwość. Dobre i to. 

A jak będzie przez następne cztery lata? Miniona kadencja na tle poprzednich była postępem 
Niewielkim, ale widocznym. Bardziej widocznym niż w ogniwach terenowych. Motorem bardziej wi-
docznego przyspieszenia byłby nacisk terenu. Ten jednak zamiast tworzyć nacisk na odważne zmiany, 
z trudem wlecze się w tyle. Albo podejmuje działania nawet czasem oryginalne i potrzebne, ale jakby 
obok Stowarzyszenia.  

Stefan Kubów 
Źródło: Blog Stefana Kubowa, data dostępu 11.06.2013 

Krajowy Zjazd Delegatów SBP 2013 - dzień drugi: relacja 

Drugi dzień obrad KZD SBP rozpoczął się nadaniem godności członka honorowego 
szczególnie zasłużonym członkom Stowarzyszenia, których listę wraz z uzasadnie-
niem przedstawiła kol. Janina Jagielska, przewodnicząca Komisji Odznaczeń i Wy-
różnień. Godność tę otrzymali: Maria Burchard, Maria Hudyma, Andrzej Jagusztyn, 
Barbara Sordylowa, Tadeusz Zarzębski. Członkom honorowym SBP, obecnym na 
sali obrad, oraz honorowemu przewodniczącemu SBP, kol. Elżbieta Stefańczyk wrę-
czyła nowe legitymacje członkowskie. 

W dalszym punkcie porządku obrad dyskutowano nad zmianami w Statucie SBP, które przed-
stawiła przewodnicząca Komisji Statutowej, kol. Sylwia Błaszczyk. Zmian jest bardzo dużo, do najważ-
niejszych należą: aktualizacja celów i zadań Stowarzyszenia, dostosowana do realizowanej „Strategii 
SBP na lata 2010-2021”, likwidacja Forum SBP, uściślenie kompetencji zarządów. Po dyskusji Statut 
został przyjęty. 

Projekt nowelizacji „Strategii SBP na lata 2010-2021” przedstawiła kol. Joanna Pasztaleniec-
Jarzyńska, nowa wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego SBP. Prelegentka omówiła działania zrealizo-
wane w ramach Strategii, w tym dot. prac ewaluacyjnych, a także przeprowadzonych warsztatów, 
w wyniku których opracowano projekt nowelizacji na lata 2013-2021. Zakłada on 4 cele strategiczne 
Stowarzyszenia oraz 15 celów szczegółowych. Projekt został przyjęty. 

Program działania SBP na lata 2013-2017 omówiła przewodnicząca Elżbieta Stefańczyk. 
Główne kierunki rozwoju Stowarzyszenia obejmują: 

1. kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej w Polsce, 
2. utrzymywanie partnerstwa z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarzą-
dowymi w zakresie budowy społeczeństwa wiedzy, 
3. integrację środowiska i wzmocnienie statusu zawodu bibliotekarza, 
4. zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego. 
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Podstawowymi źródłami finansowania SBP będą dochody ze sprzedaży wydawnictw oraz środki 
publiczne i inne dotacje. Program działania Stowarzyszenia został przyjęty. 

Przed przerwą podano także wyniki wyborów do Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu 
Koleżeńskiego na kadencję 2013-2017. W skład GKR weszli kol. kol.: Janusz Ambroży, Elżbieta Bud-
nik, Urszula Derendarz, Halina Filip, Teresa Leśniak, Halina Matras, Marzena Szafińska-Chadała, Wi-
told Przybyszewski, Elżbieta Zaborowska. 

Skład Głównego Sądu Koleżeńskiego: Bolesław Howorka, Janina Jagielska, Alina Misiowa, 
Elżbieta Pawlicka, Regina Sakrajda. W dalszej części obrad przyjęto regulaminy działania: Zarządu 
Głównego SBP, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego. 

Po dyskusji zaakceptowano także wnioski zjazdowe przedstawione przez przewodniczącą Ko-
misji Uchwał i Wniosków, kol. Marię Bochan. Krajowy Zjazd Delegatów przyjął apele dot.: uchwalenia 
nowej ustawy o bibliotekach (projekt SBP) oraz zwiększenia środków na zakup nowości wydawniczych 
dla bibliotek. 

W podsumowaniu KZD przewodnicząca Stowarzyszenia, kol. Elżbieta Stefańczyk podziękowała 
wszystkim za aktywność i zaprosiła do dynamicznej współpracy w nowej kadencji, informując przy 
tym, że ZG SBP przygotowuje projekt umożliwiający bliższe kontakty z zarządami kół. Zjazd zakończyło 
wyprowadzenie sztandaru SBP. 

nad. Marzena Przybysz 
Zobacz też: 
● relację z pierwszego dnia obrad: http://www.sbp.pl/artykul/?cid=8644&prev=260  
● fotogalerię: http://www.sbp.pl/galeria/szczegoly?galeria_id=8669  
Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 10.06.2013 

Zapraszamy na kanał SBP na YouTube! 

W serwisie YouTube powstał kanał SBP 
[http://www.youtube.com/user/StowarzyszenieBiblio], na któ-
rym znaleźć już możecie nagranie z otwarcia Krajowego Zjazdu 
Delegatów [http://www.youtube.com/watch?v=M4B7vktjXMk]. 
Wkrótce zamieścimy tam także inne filmy. 
 

 

Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 14.06.2014 

Nowe władze nie tylko w SBP 

Nie tylko członkowie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich wybrali nowe władze. Na 
stronie IFLA opublikowane zostały informacje dotyczące nowego Zarządu Głównego. 
Skład nowego ZG IFLA oraz wyniki głosowania znajdziecie Państwo na stronie orga-
nizacji: http://www.ifla.org/news/results-of-election-of-governing-board-2013  
 
 
 

Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 11.06.2013 

Polscy bibliotekarze w międzynarodowych gremiach  

Grażyna Federowicz wybrana do Komitetu Stałego Sekcji Bibliografii IFLA 

Grażyna Federowicz została członkiem Komitetu Stałego (Standing Committee) Sekcji Bibliografii Mię-
dzynarodowej Federacji Organizacji i Instytucji Bibliotekarskich (The International Federation of Libra-
ry Associations and Institutions - IFLA) na kadencję 2013-2017. Sekcja Bibliografii zajmuje się opra-
cowaniem i rozpowszechnianiem standardów oraz informacji bibliograficznych. Szczególną uwagę po-
święca bibliografii narodowej, jednocześnie promując wiedzę o bibliografii jako dyscyplinie naukowej 
wśród bibliotekarzy wszystkich typów bibliotek. 

Grażyna Federowicz jest starszym kustoszem, kierowniczką Korpusu Publikacji Polskich. 
W Bibliotece Narodowej pracuje od 1986 roku, najpierw w Zakładzie Teorii i Organizacji Bibliografii 
Instytutu Bibliograficznego. Następnie kierowała sekcją w Zakładzie Przewodnika Bibliograficznego. 
W latach 1996-2003 była kierownikiem Zakładu Opracowania Bibliografii Wydawnictw Ciągłych IB. Od 
2004 do 2013 roku kierowała Zakładem Bibliografii Polskiej 1901-1939. Zajmowała się opracowaniem 
i redakcją m.in.: Bibliografią Bibliografii Polskich, Bibliografią podziemnych druków zwartych z lat 
1976-1989, Bibliografią Wydawnictw Ciągłych oraz Bibliografią polską 1901-1939. W tym roku opu-
blikowała „Katalog czasopism Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce” (z Urszulą Stasiak). 
Źródło: Rynek Książki, data dostępu 12.06.2013 
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Nigeria – relacja z podróży i zjazdu bibliotekarzy nigeryjskich 

Dzień pierwszy: Abuja – nowa stolica wybudowana 20 lat temu na sawannie, gdy poprzednia 
stolica – Lagos – moloch 15-milionowy przestał być wydolny administracyjnie i komunikacyjnie. Cen-
tralne położenie Abudży miało pomóc w integracji islamskiej Północy i chrześcijańskiego Południa 
w jeden organizm państwowy. Życie pokazało, że nie jest to takie proste, tym bardziej, że na dwoistość 
religijną nakłada się wielokulturowość czterech największych grup etnicznych: Hausa, Joruba, Igbo 
i Fulani, każda posługuje się własnym dialektem, plus ok. 200 mniejszych. Miasto z dość chaotyczną 
zabudową urzędniczo-korporacyjną, mają tu swoje siedziby światowe potęgi biznesowe i finansowe. 
Poza nimi toczy się, typowe dla Afryki, życie ulicy, ruchliwe, głośne, kolorowe – handluje się wszystkim 
czym się da na każdej możliwej spłachetce ziemi a najbardziej na poboczach tras szybkiego ruchu. Nad 
całością górują cztery minarety meczetu centralnego i krzyż kościoła ekumenicznego. Pogoda lepsza 
niż się spodziewałam – pochmurno, bo pora deszczowa, gorąco – owszem, ale daje się wytrzymać, 
zwłaszcza gdy wraca się do skromnego, ale klimatyzowanego hotelu. 

Dzień drugi: Calabar – zaledwie po godzinie lotu z Abudży, miejsce obrad 51 Krajowego Zjazdu 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Nigeryjskich i pierwsze powitania na lotnisku i w hotelu (luksusowym dla 
odmiany, spotkany Anglik stwierdził, ze taki sam w Londynie kosztuje taniej). Po południu czas wolny 
– idę zwiedzać miasto uzbrojona w przewodnik wydany przez Bradt Travel Guides (autorytet, jeśli cho-
dzi o tropiki) i butelkę wody, ubrana skromnie (białe spodnie ¾ i tunika szarobura, tak radzą w prze-
wodniku:) ) a i tak jako jedyny na ulicy oyibo (yoruba: bielas – tłum. autorki) budzę powszechne zain-
teresowanie, wyłącznie życzliwe, choć trochę kłopotliwe, gdy muszę odmówić wykupienia kolejnych 
piętnastu straganów z klapkami oraz spróbowania kuchni nigeryjskiej na jednym z 50 straganów ofe-
rujących asortyment pod wiele mówiącą nazwą „food-is-ready” (zatem nie uraczę Czytelników opisem, 
co i od jak dawna było „ready”). Po przedarciu się przez tłum bazarów dotarłam do rzeki Cross (stąd 
nazwa prowincji: Cross River State), drugiej po Nigrze, szerokiej jak 3x Wisła w Warszawie, jak głębo-
kiej to nie wiem, ale widziałam statek pełnomorski zacumowany pośrodku nurtu. Biegnąca wzdłuż 
brzegu rzeki Marina Road nie ma oczywiście nic wspólnego z europejskim wyobrażeniem mariny, choć 
także oferuje: świeże i smażone ryby, przeprawy łodzią na drugi brzeg i szeroki asortyment rozrywek 
właściwych dla nabrzeży portowych jak świat długi i szeroki. Tam gdzie się kończy marina i miasto 
zaczyna się dżungla i na jej skraju też żyją ludzie… Tam już jednak nie weszłam, tym bardziej, że mrok 
zapada tutaj szybko i zawsze tak samo (ok. 18.30), wróciłam do hotelu, gdzie (post)kolonialnym zwy-
czajem sącząc whisky (zakupioną na Okęciu) cyzelowałam moją prezentację na dzień następny. Pre-
zentację Libraries in Poland. Two decades of modernization zaplanowałam na poziomie dość ogólnym, 
wychodząc z założenia, że przynajmniej część moich słuchaczy pierwszy raz usłyszy o Polsce, a co do-
piero o polskim bibliotekarstwie, posługując się oczywiście historią nowego BUW jako casestudy. Udo-
stępnię ją portalowi SBP i tym samym wszystkim zainteresowanym w załączeniu do niniejszej relacji, 
już po powrocie. 

Dzień trzeci: Calabar, I dzień zjazdu NLA – uroczyste otwarcie zjazdu, sesja plenarna i popołu-
dniu prezentacje merytoryczne. Udekorowany wstęgami i szampanem stół prezydialny, wspaniałe stro-
je narodowe damskie i męskie(!), występy artystów ludowych (bębny i buszmeni) i nowoczesnych (jazz 
środkowoafrykański) słowem pełna celebra, nie dająca się porównać z europejskimi obyczajami konfe-
rencyjnymi, gdzie skromnie, smutno i nie ma na czym oka zawiesić. Niestety ta skala przerasta organi-
zatorów i już na wstępie mamy godzinę opóźnienia, które szybko urasta do trzech godzin, bo każdy 
z zaproszonych VIPów przemawia równie uroczyście jak wygląda. Moja prezentacja przypadła pod ko-
niec długiego konferencyjnego dnia, więc nie mogłam oprzeć się wrażeniu, że wszyscy są już nieludzko 
zmęczeni i słuchają przez grzeczność, zwłaszcza, że przewodniczący Stowarzyszenia Pan Rilwanu Ab-
dulsalami, już wcześniej wielokrotnie podkreślał doniosłość podpisanego porozumienia z SBP i moją, 
wśród nich, obecność. 

Jaki obraz bibliotekarstwa nigeryjskiego wyłania się z tego pierwszego dnia? Otóż, zaryzykuję 
twierdzenie, że zadziwiająco jest podobne do bibliotekarstwa polskiego. I to we wszystkich aspektach: 
kadrowym – mają rozbudowaną sieć akademickiego kształcenia bibliotekarzy i są to ludzie dość 
wszechstronnie wykształceni, technologicznym – internet hula wszędzie, mają wdrożone zintegrowane 
systemy biblioteczne, nie mają katalogu centralnego, ale te funkcję spełnia za nich OCLC, finansowym 
– narzekają tak jak my na brak środków na działalność bibliotek, kulturowym – walczą tak jak my 
o pozycję tego zawodu a temat rzecznictwa na rzecz bibliotek jest jednym z gorętszych. Gorzej mają 
z infrastrukturą; po pierwszym rozpoznaniu wydaje mi się, że u nas jest więcej nowych budynków bi-
bliotecznych, są lepiej wyposażone i ich sieć jest bardziej równomierna (takie było również odczucie 
Koleżanek z Zarządu NLA po obejrzeniu moich danych statystycznych). Ale nie dziwmy się akurat te-
mu – kraj jest przeszło trzy razy większy od Polski, a na znacznej jego części bibliotekarze, nauczyciele 
itp. pracują w skrajnie trudnych warunkach geograficznychi kulturowych – poza dostępem do edukacji 
pozostaje 10,5 mln dzieci w wieku szkolnym (za BusinessDay; 12.06.2013, 
http://businessdaynigeria.com/). Pracy dla bibliotekarzy jest więc tutaj na kilka pokoleń – można po-
zazdrościć…? 

Cdn.  
Ewa Kobierska-Maciuszko 

Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 14.06.2013  
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Spotkanie autorskie z prof. Jackiem Wojciechowskim 

11 czerwca gościem Salonu Literackiego Jagiellonki, którego współorganizatorem było Koło Grodzkie 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, był prof. Jacek Wojciechowski, wybitny bibliotekoznawca, dłu-
goletni dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, nauczyciel i mentor kilku pokoleń pol-
skich bibliotekarzy, związanym z Instytutem Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ. 

Spotkanie poświęcone było wydanej w ubiegłym roku przez Wydawnictwo SBP książce O biblio-
tekach po mojemu. Publikacja ta jest zbiorem błyskotliwych artykułów, w których prof. Jacek Wojcie-
chowski, ze znaną sobie przenikliwością i swadą, komentuje problemy współczesnego polskiego biblio-
tekarstwa. Błyskotliwych komentarzy nie zabrakło też w wypełnionej po brzegi sali konferencyjnej Bi-
blioteki Jagiellońskiej. Profesor opowiadał o blaskach i cieniach bibliotekarskiej profesji, mocnych 
i słabszych stronach polskich bibliotek, udzielał rad i wskazówek pracownikom bibliotek publicznych. 
Gości, tradycyjnie już, powitał Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, prof. Zdzisław Pietrzyk, a spotkanie 
poprowadziły dr Agnieszka Korycińska-Huras i mgr Żaneta Kubic. 

 
fot. Jerzy Sawicz 

Źródło: Uniwersytet Jagielloński, data dostępu 13.06.2013 

Dzieła osierocone - kierunki działań: po drugim Forum Prawa Autorskiego 

Planowane przez resort kultury kierunki wdrożenia dyrektywy o dziełach osieroconych, poszerzenie 
dostępu do dzieł „out of commerce” oraz źródła finansowania Funduszu Promocji Twórczości to tema-
ty, które poruszono podczas drugiego Forum Prawa Autorskiego, jakie odbyło się 6 czerwca w siedzibie 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

Dyskusja na wyżej wskazane tematy została zapoczątkowana na pierwszym posiedzeniu tego 
gremium. Po tym spotkaniu resort kultury skierował do jego uczestników szczegółowe pytania doty-
czące dzieł osieroconych oraz dzieł „out of commerce”. Stanowiska, które napłynęły do MKiDN, zostały 
przeanalizowane przez pracowników Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów. Na tej podsta-
wie przygotowali oni materiały, które zawierają propozycję polskiego rozwiązania w zakresie dzieł osie-
roconych i dzieł out-of-commerce. Stanowiły one punkt wyjścia do ubiegłotygodniowej dyskusji.  

Zgodnie z tezami, zawartymi w przygotowanych przez resort kultury materiałach o dziełach 
osieroconych, w przyszłości ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych będzie wprowadzała 
dwa reżimy regulacji. Pierwszy dotyczyć ma katalogu utworów określonych w dyrektywie 2012/28/UE 
w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów osieroconych, drugi ureguluje 
natomiast kwestię uznania za osierocone utworów nieobjętych tą dyrektywą lub korzystania z dzieł 
osieroconych w sposób wykraczający poza unijne regulacje. W przypadkach określonych w dyrektywie 
– zgodnie z propozycjami MKiDN - korzystanie z tych utworów będzie możliwe oparciu o dozwolony 
użytek. W pozostałych sytuacjach będzie ono możliwe na podstawie licencji o charakterze niewyłącz-
nym i zawieranych na określony czas.  

Uczestnicy forum zastanawiali się, czy lepszym rozwiązaniem jest wdrożenie do polskiego pra-
wa minimum, które narzuca dyrektywa i stopniowe poszerzanie zakresu polskich regulacji, czy stwo-
rzenie przepisów, które od razu kompleksowo uregulują kwestię korzystania ze wszystkich dzieł osie-
roconych na wszystkich polach eksploatacji. 

W dyskusji podkreślano, iż warto zastanowić się nad możliwością prawnego uregulowania ko-
lekcji utworów znajdujących się w zbiorach podmiotów prowadzących masowo digitalizację (np. Filmo-
teka Narodowa, Biblioteka Narodowa). Dzięki temu takie podmioty mogłyby uzyskać licencje na udo-
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stępnianie wspomnianych kolekcji w oparciu o zasady rozszerzonego zbiorowego zarządzania prawami 
autorskimi i pokrewnymi. 

Podczas forum debatowano również na temat finansowania poszukiwań autorów utworów 
osieroconych. Obowiązek podjęcia próby znalezienia osób uprawnionych z tytułu praw autorskich na-
rzuca dyrektywa. To czy proces ten będzie finansowany przez organizację zbiorowego zarządzania, czy 
użytkownika (osobę, która zdecyduje się np. wydać dzieło osierocone) zależy już od polskiego ustawo-
dawcy. 

Zgodnie z propozycjami MKiDN w ramach nowelizacji ustawy o prawie autorskim i uregulowa-
nia kwestii dzieł osieroconych należy również zmienić niektóre przepisy o Funduszu Promocji Twórczo-
ści. Chodzi tu głównie o art. 40 ustawy o prawie autorskim, zgodnie z którym producenci lub wydawcy 
utworów, które nie są już objęte prawe autorskim, muszą przekazywać od 5 proc. do 8 proc. ze sprze-
daży takich utworów na rzecz wspomnianego funduszu. Według propozycji MKiDN należy całkowicie 
zrezygnować z tej instytucji. 

W przyszłości do Funduszu Promocji Twórczości, jak zakłada MKiDN, mogłyby wpływać środki 
uzyskane w związku z udzielaniem licencji za korzystanie z dzieł osieroconych (przez podmioty inne niż 
określone w dyrektywie jako beneficjenci dozwolonego użytku).  

Na forum w sumie głos zabrało ok. 20 osób, podczas gdy na posiedzeniu obecnych było ok. 
60 osób. Wypowiadali się m.in. mec. Michał Błeszyński (SAWP), Krzysztof Siewicz (Koalicja Otwartej 
Edukacji), prof. Tadeusz Kowalski (Filmoteka Narodowa), mec. Ewa Łepkowska (ZAiKS), Barbara 
Jóźwiak (SAiW Polska Książka).  

Temat dzieł osieroconych nie będzie kontynuowany na następnym forum, które odbędzie się 
we wrześniu. Resort kultury będzie jednak konsultować z zainteresowanymi środowiskami propozycję 
wdrożenia dyrektywy o dziełach osieroconych. Do 8 lipca uczestnicy forum mają możliwość przesłać do 
resortu kultury swoje stanowiska na piśmie. Projekt założeń do ustawy o dziełach osieroconych, który 
ma być gotowy jesienią tego roku, zostanie natomiast skierowany do konsultacji społecznych.  
Źródło: Rynek Książki, data dostępu 10.06.2013 

Sumaryczny Impact Factor – interpretacje Centralnej Komisji 

W ostatnim wpisie [http://www.edukacjainformacyjna.pl/2013/06/sumaryczny-impact-factor/] 
przedstawiłam sumaryczny impact factor, jeden ze wskaźników, za pomocą którego oceniany jest do-
robek kandydata do stopnia doktora habilitowanego. Posłużyłam się wyłącznie definicją SumIF za-
czerpniętą z rozporządzenia MNiSW [http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111961165]. 

Poddałam w wątpliwość obligatoryjność posiadania „niezerowego” SumIF oraz postawiłam py-
tanie dot. uwzględniania przy obliczaniu wskaźnika świeżo opublikowanych artykułów (w czasopi-
smach z Listy Filadelfijskiej). Poprosiłam o pomoc i interpretację przedstawicieli Centralnej Komisji do 
Spraw Stopni i Tytułów. 

Oto pytania, które przesłałam do Biura CK oraz do Prof. Bogusława Śliwerskiego: 

Czy (…) mogłabym prosić o odpowiedź na dwa pytania dot. kryterium „sumaryczny impact fac-
tor”: 
a. Czy sumaryczny impact factor = 0 dyskwalifikuje habilitanta, jako osobę niespełniającą kry-
teriów ujętych w Rozporządzeniu? 
b. Co zrobić, gdy autor posiada nowe publikacje (z lat 2012-2013) w czasopismach aktualnie 
znajdujących się na Liście Filadelfijskiej. Czy można wziąć do obliczeń najbardziej aktualny IF? 

Prof. Śliwerski odpowiedział następująco: 

Rozporządzenie MNiSW nie stanowi, że wymienione w nim kryteria mają charakter fakultatyw-
ny. Tym samym wszystkie muszą być wzięte pod uwagę przez recenzentów i członków komisji. 
Jaką jednak będą przypisywać im wagę, to zależy tylko i wyłącznie od nich. W drugiej kwestii 
moja odp.brzmi TAK. Trzeba to wziąć pod uwagę. 
Pozostaje więc polegać na wiedzy bibliometrycznej i zdrowym rozsądku recenzentów i członków 
komisji. 

W imieniu Biura CK odpowiedziała p. Maria Woźniak: 

Uprzejmie informujemy, że żaden z przepisów (ani ustawowych, ani wykonawczych) nie określa 
progu wymaganego dla dorobku IF czy punktów MNiSW/KBN – tak więc nie można stwierdzić 
wprost, że brak takich punktów stanowi przesłankę do odrzucenia wniosku. W ocenie Central-
nej Komisji dla danej publikacji należy przypisać taką ilość punków, jaka obowiązywała w da-
cie jej wydania (a nie w dacie sporządzania analizy bibliometrycznej). 

Ta druga interpretacja (z Biura) budzi nadzieję, że habilitant nie będzie musiał spełniać 
wszystkich kryteriów łącznie (co jest w przypadku humanistyki oraz części nauk społecznych prak-
tycznie niemożliwe). Jeżeli chodzi o IF, to – podobnie jak prof. Śliwerski – Maria Woźniak sugeruje, aby 
dla najnowszych publikacji uwzględnić w SumIF obowiązującą w dacie wydania IF. 
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Jeżeli więc posiadasz artykuły z 2013 roku opublikowane w czasopiśmie z IF, powinie-
neś/powinnaś uwzględnić w obliczeniach sumarycznego impact factor wartość IF opublikowaną w naj-
bardziej aktualnym JCR (z 2011 roku) [http://www.edukacjainformacyjna.pl/2013/06/sumaryczny-
impact-factor-interpretacje/]. 

Ewa Rozkosz 
Źródło: Edukacja informacyjna, data dostępu 12.06.2013 

Konferencja w Sejmie: uczelnie niepubliczne czują się dyskryminowane  

Dotacje z budżetu i wymogi kadrowe stawiają uczelnie publiczne w uprzywilejowanej pozycji - uważają 
przedstawiciele uczelni niepublicznych, zgromadzeni we wtorek [11.06.2013] na konferencji w Sejmie.  

„Jest ustawa, która umożliwia dofinansowanie z budżetu państwa również sektora szkół nie-
publicznych. Tylko nie ma rozporządzenia ministra, stąd jest to martwy zapis. Skoro jest ustawa, która 
coś nakazuje, to minister powinien to realizować” - mówił PAP Piotr Dwornicki, prezydent Fundacji 
Kampus Akademicki, która zorganizowała konferencję. 

Przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym mówią, że minister nauki i szkolnictwa wyższe-
go wydaje rozporządzenie, w którym określa zasady przyznawania uczelniom niepublicznym dotacji 
z budżetu państwa. Przedstawiciele tych uczelni interpretują ten przepis jako obowiązek przyznawania 
im dotacji. 

W przyszłości, według niego, cały system finansowania kształcenia ze środków publicznych 
powinien zostać zmieniony. Jako przykład możliwego rozwiązania podał bon edukacyjny, który byłby 
do dyspozycji każdego młodego człowieka i pozwalałby mu sfinansować edukację w wybranej szkole, 
niezależnie od tego, czy byłaby to uczelnia publiczna czy niepubliczna. Nowy system jednak, jak pod-
kreślił, dopiero trzeba będzie wypracować. A na razie trzeba korzystać z obowiązujących przepisów 
i finansować studia na uczelniach niepublicznych z budżetu na podobnych zasadach, jak to ma miej-
sce w przypadku szkół publicznych. 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podkreśla, że ani przepisy ustawy, ani konstytucji 
nie nakładają obowiązku dotowania uczelni niepublicznych z budżetu państwa. Jak wyjaśnia resort 
w komunikacie, konstytucja głosi, że „udział władz publicznych w finansowaniu szkół niepublicznych 
jest regulowany ustawą”. Z kolei ustawa stanowi, że władze publiczne „zapewniają uczelniom publicz-
nym środki finansowe niezbędne do wykonywania ich zadań oraz udzielają pomocy uczelniom niepu-
blicznym”. 

MNiSW przyznaje, że rozporządzenia nie wydano, ale mimo to, jak zapewnia, szkoły niepu-
bliczne mogą dostawać pieniądze z budżetu. 

„Uczelnie niepubliczne otrzymują dotację podmiotową na dofinansowanie zadań projakościo-
wych. Z dotacji tej finansowane są m.in. zadania związane z kształceniem uczestników stacjonarnych 
studiów doktoranckich prowadzonych wyłącznie w uczelniach niepublicznych, co stanowi nowość 
w systemie szkolnictwa wyższego (...) Rozwiązanie to ma na celu zachęcenie uczelni niepublicznych 
nieprowadzących studiów doktoranckich do podjęcia dalszych działań rozwojowych, mających na celu 
budowanie własnej kadry akademickiej” - tłumaczy w komunikacie rzecznik resortu Kamil Melcer. 

Ponadto, jak wylicza, uczelnie otrzymują pieniądze na pomoc materialną dla studentów i dok-
torantów, na poprawę warunków kształcenia niepełnosprawnych oraz na stypendia motywacyjne dla 
doktorantów. Mogą też startować w konkursach na granty badawcze, organizowanych przez Narodowe 
Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz ministerstwo. 

Uczestnicy konferencji rozmawiali też o przepisach ograniczających pracę wykładowców na 
wielu etatach, połączonych z regulacjami, dotyczącymi tzw. minimów kadrowych. Owe minima zobo-
wiązują uczelnie do zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników o określonych kwalifikacjach przy 
uruchamianiu i prowadzeniu konkretnego kierunku studiów. 

„Argumentacja, że to minimum jest podyktowane dbałością o jakość kształcenia w szkole, jest 
nieprawdziwa. Zapis, że szkoła musi zatrudnić profesora, nic nie daje” - mówił PAP kanclerz Poznań-
skiej Wyższej Szkoły Biznesu Tomasz Sworowski. Jak dodał, przepisy nie gwarantują, że określone 
zajęcia będzie prowadził właśnie ten uczony, a nie ktoś w jego zastępstwie. „Profesor może być zwy-
czajnie chory” - zaznaczył. 

Jego zdaniem należałoby zmienić zapis na taki, że np. wykłady i seminaria mają być prowa-
dzone przez samodzielnych pracowników naukowych. Taki zapis gwarantowałby, że te zajęcia będą 
prowadzone przez odpowiednie osoby. 

Dla uczelni niepublicznych spełnienie wymogów kadrowych stało się ostatnio trudniejsze, bo 
nauczyciele akademiccy nie mogą, jak wcześniej, pracować w wielu miejscach jednocześnie. Każdy 
z nich musi wybrać tzw. pierwszy etat, czyli główne miejsce pracy. Tam jest wliczany do minimum ka-
drowego. Jako pierwszy etat, według Dwornickiego, wykładowcy wybierają raczej uczelnie publiczne, 
ponieważ dają gwarancję stabilniejszego zatrudnienia. 

Poza główną uczelnią nauczyciel akademicki może być zatrudniony (za zgodą rektora) tylko 
w jednym dodatkowym miejscu. Tam może być wliczany do minimum tylko na studiach licencjackich. 
Ale takiego pracownika czasem również ciężko jest pozyskać. „Słyszałem o wielu przypadkach, kiedy 
rektor nie wyrażał zgody na zatrudnienie swojego pracownika na dodatkowym etacie” - mówił. 
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Wśród tematów konferencji znalazły się także konkursy na inwestycje ze środków UE. Według 
Dwornickiego obecnie konkursy o dofinansowanie rozstrzygane są w sposób niesprawiedliwy, bo 
uczelnie publiczne z racji swojego wieloletniego budowania zaplecza, startują automatycznie z uprzywi-
lejowanej pozycji. Jego zdaniem, dyskryminacji można byłoby przeciwdziałać przez ułatwienia (wyrów-
nanie szans), które umożliwiłoby również wykorzystanie funduszy strukturalnych przez uczelnie nie-
publiczne. 

„Status, wielkość czy zaplecze uczelni nie mają znaczenia dla oceny wniosków o dofinansowa-
nie projektów w Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Elementem kluczowym, stanowiącym o przy-
znaniu lub nie przyznaniu dofinansowania, jest zakres proponowanego przez uczelnię w projekcie 
wparcia dla studentów, propozycje wdrożenia mechanizmów uatrakcyjniających kształcenie, jak np. 
staży, praktyk, nowych kierunków studiów” - odpowiada rzecznik MNiSW. 

Dodaje, że „istotą wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL 
jest kierowanie go do bezpośrednich beneficjentów, czyli przede wszystkim studentów poszczególnych 
uczelni. Dla przykładu, w edycji konkursu na +kierunki zamawiane+ na rok akademicki 2011/2012, 
spośród 88 wniosków, które uzyskały ocenę pozytywną, najwyższą liczbę punktów uzyskał projekt 
uczelni niepublicznej”. 

Konferencję „Dyskryminacja wyższego szkolnictwa niepublicznego w Polsce. Analiza zjawiska 
i postulaty zmian” zorganizowała Fundacja Kampus Akademicki (założona przez dwie niepubliczne 
uczelnie z Poznania) we współpracy z klubem parlamentarnym Solidarnej Polski. 

Uczestnicy spotkania argumentowali, że uczelnie niepubliczne w sytuacji niżu demograficzne-
go z trudem konkurują z dotowanymi przez państwo szkołami publicznymi i wielu z nich grozi likwida-
cja. Tymczasem spełniają one ważną rolę. „Szkoły niepubliczne kształcą przede wszystkim młodzież ze 
środowisk słabszych, mniej zamożnych, które mają słabszy dostęp do kultury, ponieważ wywodzą się 
ze wsi lub z małych miejscowości. Uderzanie w nasze środowisko utrudnia tej młodzieży dostęp do 
edukacji” - tłumaczył Dwornicki. 
Źródło: PAP - Nauka w Polsce, data dostepu 12.06.2013 

Anna Zielińska-Krybus prezesem wydawców uczelnianych 
walne zgromadzenie i konferencja Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych 

5 czerwca podczas walnego zjazdu Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych w Świnoujściu wybrano 
władze Stowarzyszenia na kadencję 2013-2016. Prezesem została Anna Zielińska-Krybus z Wydawnic-
twa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a do zarządu weszli także wiceprezesi Aurelia Grejner 
(Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) i Łukasz Kocój (Wydawnictwo Uni-
wersytetu Jagiellońskiego) oraz sekretarz Edyta Łongiewska-Wijas (Wydawnictwo Uniwersytetu Szcze-
cińskiego) i skarbnik Dorota Ślachciak (Wydawnictwo Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Byd-
goszczy). Komisję rewizyjną tworzyć będą: Tomasz Grudzień (Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skło-
dowskiej-Curie z Lublina), Jan Kiryjow (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego z War-
szawy), Szymon Kolada (Wydawnictwo Akademii Pomorskiej w Słupsku), Stanisław Konarski (Oficyna 
Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej z Warszawy) i przewodnicząca komisji Ewa Zawadzka-Mazurek 
(Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie).  

Tradycyjnie Walny Zjazd SWSW połączony był z konferencją dyrektorów i pracowników wy-
dawnictw naukowych, którą w dniach 4-7 czerwca w Świnoujściu tym razem zorganizował Uniwersytet 
Szczeciński wraz ze Stowarzyszeniem Wydawców Szkół Wyższych. Głównym tematem obrad były „No-
woczesne metody rozpowszechniania treści naukowych oraz źródła ich finansowania”. Omawiano przy 
tym aktualne zasady oceny czasopism i monografii naukowych, nowoczesne metody zarządzania wy-
dawnictwem naukowym, otwarty dostęp do zasobów publicznych w nauce na przykładzie publikacji 
ciągłych i zwartych, modele sprzedaży publikacji naukowych w wersji elektronicznej w kontekście au-
torskich praw własnościowych oraz pozyskiwanie środków na wydawanie publikacji naukowych.  
Źródło: Rynek Książki, data dostępu 13.6.2013 

________________________________________________________________ 

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;  
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● 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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