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Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych  
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

R. 7, z. 4 (177): poniedziałek, 16 kwietnia 2012 roku 

W Y D A N I E  O K A Z J O N A L N E  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zapraszam na codziennie aktualizowaną  
stronę ISBNiKa na Facebooku 

KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE – terminarz 

 

BiblioGrill (wyd. 5) 
Warszawa, 21 kwietnia 2012 roku 

Biblioteczny sezon grillowy czas zacząć! :) 
W tym roku, podobnie jak w poprzednim, zaprosimy Was na serię imprez pod hasłem BiblioGrill. Od 
kwietnia aż do września co najmniej raz w miesiącu będziemy spotykać się przy grillu, żeby poznać się, 
rozmawiać oraz wymieniać pomysły i doświadczenia. 

Pierwsza edycja 2012 r. zaplanowana jest na 21 kwietnia w siedzibie firmy Aleph Polska   
w Warszawie (godz. 14.30). 

Idea. BiblioGrill to letni projekt serwisu bibliosfera.net mający na celu integrację środowiska 
okołobibliotecznego. Jest to okazja do poznania się i porozmawiania, ale także dowiedzenia się czegoś 
i wymiany doświadczeń podczas części z prezentacjami. 

Uwaga: Mimo że BiblioGrill jest zaplanowany, to pozostaje oddolną inicjatywą — nie krępuj się 
przynieść ze sobą swojego ulubionego jedzenia lub napoju! 

Rejestracja. Będziemy mogli dużo lepiej się przygotować, jeżeli dasz nam znać o swoim uczest-
nictwie na maila bibliogrill5@bibliosfera.net – napisz, o której będziesz i czy chcesz przedstawić pre-
zentację. :) 

Prezentacje. Chętni będą mieli możliwość przedstawienia krótkiej prezentacji (6 min. 40 sek.), 
więc jeżeli chcesz czymś się podzielić z innymi, to prześlij prezentację na ad-
res bibliogrill5@bibliosfera.net. Zaznaczamy jednak, że prezentacje nie powinny niczego reklamować, 
a raczej przedstawiać coś ciekawego (może to być też pomysł na coś lub zachęta do dyskusji itp.). Jeże-
li zgłoszeń będzie bardzo dużo, wybierzemy te naszym zdaniem najciekawsze.  

Przyjęty na wcześniejszych BiblioGrillach format prezentacji to Pecha Kucha (pe-czak-cza), czy-
li: 20 slajdów po 20 sekund (automatyczna zmiana slajdów i brak animacji), ale nie jest to obowiązek. 
Jeżeli wolisz sam zmieniać slajdy, to nie ma problemu – pamiętaj jednak, że na prezentację każdy ma 
tyle samo czasu (6 min. 40 sek.). 

Prosimy o przesłanie prezentacji do 18 kwietnia! 
Jak mogę pomóc? Jeżeli chcesz, to możesz pomóc w organizacji spotkania – wystarczy, że 

przyjdziesz wcześniej i wesprzesz nas w przygotowaniach. Każda para rąk jest cenna! Wszakże trzeba 
rozpalić grilla, ustawić krzesełka, przygotować jedzenie… :)  Możesz, ale nie musisz napisać w uwagach 
formularza, że przyjdziesz wcześniej. 
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Miejsce. Tak jak za pierwszym razem, spotkamy się w siedzibie firmy Aleph Polska, w willi przy 
ul. Śmiałej 22 (zobacz mapkę:  http://bibliogrill.pl/?page_id=62), w której ogrodzie będziemy grillować 
i rozmawiać do późna. 
Źródło: BiblioGrill: spotkania bibliotekarzy, data dostępu 10.04.2012 

Informacja w świecie cyfrowym: cyfrowy zasób dla nauki,  
seminarium, Dąbrowa Górnicza, 23 kwietnia 2012 roku 

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium organizowanym przez Bibliotekę Wyż-
szej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, w ramach cyklu „Informacja w świecie cyfro-
wym”. Spotkanie odbędzie się 23 kwietnia. W tym roku tematami wiodącymi są: eduka-
cja informacyjna oraz dostęp do publikacji naukowych via Internet (korzystanie z zaso-
bów, serwisy udostępniające polskie publikacje, bazy bibliograficzne i inne narzędzia 
ułatwiające bibliotekarzom informowanie o zasobach naukowych w sieci). Seminarium 

objęła patronatem Komisja SBP ds. Edukacji Informacyjnej (KEI): http://sbp.pl/kei. 
Program seminarium przewiduje następujące wystąpienia: 

● prof. Bogdan Zeler, Literatura Internetu. Kompetencje użytkowników sieci w czasach nowych me-
diów. 

● mgr Joanna Dziak (wiceprzewodnicząca KEI), Edukacja informacyjna - idea i praktyka na polskim 
gruncie bibliotekarskim. 

● mgr Marzanna Chmielarska, Edukacja informacyjna z wykorzystaniem cyfrowych zasobów nauko-
wych. 

● dr Grzegorz Czapnik, Polskie książki online w świetle potrzeb użytkowników biblioteki naukowej. 
● dr Arkadiusz Pulikowski, Polskie czasopisma naukowe w Internecie. 
● mgr Małgorzata Caban, Polskie i zagraniczne inicjatywy na rzecz otwartej nauki. 
● mgr Marlena Borowska, Polskie bazy bibliograficzne i pełnotekstowe w praktyce informacyjnej biblio-

tekarzy. 
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie konferencji: 
http://informacjacyfrowa.wsb.edu.pl/conference.php 
Źródło: Marzanna Chmielarska, korespondencja nadesłana 20.03.2012  

 

Konferencja naukowa, Łódź, 13-14 września 2012 roku 

Organizator: Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
Szczegółowe informacje: www.biblioteka.wsp.lodz.pl/konferencja.html 
Koszt udziału: 200 lub 300 zł 
Tematyka konferencji (więcej): http://prezi.com/gbcmv-djtb9x/tematyka-konferencji/  

• Kreatywnie wewnątrz 
• Kreatywne zarządzanie – finanse i dobra materialne 
• Kreatywne zarządzanie – personel 
• Kreatywne zarządzanie – efektywność i jakość pracy 
• Kreatywnie na zewnątrz 
• Kreatywne podejście do użytkownika – kreatywne usługi 
• Kreowanie wizerunku – nowatorska promocja 
• Kreatywny bibliotekarz – wizytówka biblioteki 

Wydarzenia towarzyszące: 
● uroczysta kolacja z licznymi atrakcjami  
● nietypowa wycieczka po Łodzi : http://www.biblioteka.wsp.lodz.pl/konferencja/wycieczka.html  
● kreatywne warsztaty: http://www.biblioteka.wsp.lodz.pl/konferencja/warsztaty.html  
● zwiedzanie łódzkich bibliotek niepaństwowych szkół wyższych: 
http://www.biblioteka.wsp.lodz.pl/konferencja/warsztaty.html  
Ważne terminy: 
● do 30 kwietnia – nadsyłanie propozycji wystąpień i abstraktów referatów 
● do 30 czerwca – przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych i pełnych tekstów referatów 
Kontakt: Aleksandra Marciniak, email: aleksandra.marciniak@wsp.lodz.pl, tel. (42) 630-30-72 wew. 17 
lub 505-039-599 



 3 3 3

Plakat konferencyjny (do pobrania i wydruku): 
http://www.biblioteka.wsp.lodz.pl/konferencja/plakat_konferencijny.pdf  
Źródło: Aleksandra Marciniak, korespondencja nadesłana 30.03.2012 

 

INFORMACJE DLA FACHOWCÓW 

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, 23 kwietnia 2012 roku  

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich (Międzynarodowy Dzień Książki, 
Światowy Dzień Książki) – doroczne święto organizowane przez UNESCO 
w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za 
pomocą praw autorskich. Dzień ten po raz pierwszy obchodzono w 1995 roku. 

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzony jest 23 kwiet-
nia. Data ta wybrana została jako symboliczna dla literatury światowej. W tym 
dniu w roku 1616 zmarli Miguel de Cervantes, William Szekspir i historyk 
peruwiański Inca Garcilaso de la Vega (przy czym datę śmierci Shakespeare’a 
podaje się według kalendarza juliańskiego, a pozostałych dwóch – według gre-
goriańskiego). Na ten sam dzień przypada również rocznica urodzin lub 
śmierci innych wybitnych pisarzy, np. Maurice’a Druona, Halldóra Laxnessa, 
Vladimira Nabokova, Josepa Pla i Manuela Mejía Vallejo. W Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Światowy Dzień Książki wyjątkowo obchodzony jest w pierwszy 
czwartek marca, tak aby święto to wypadało w trakcie semestru szkolnego. 

Pomysł organizacji święta zrodził się w Katalonii – w 1926 roku wystąpił z nim wydawca z Wa-
lencji, Vicente Clavel Andrés. Z początku planowano związać je z datą 7 października, domniemaną 
datą urodzin Cervantesa, lecz ze względu na niepewność z nią związaną, ostatecznie ustalono datę 
23 kwietnia. W Hiszpanii Dzień Książki jest świętem oficjalnym już od roku 1930, a od 1964 – we 
wszystkich krajach hiszpańskojęzycznych. 

23 kwietnia jest w Katalonii hucznie obchodzonym świętem narodowym, jako dzień jej patrona 
– Świętego Jerzego. Zgodnie z długą tradycją w Katalonii obdarowywano w ten dzień kobiety czerwo-
nymi różami, mającymi symbolizować krew pokonanego przez św. Jerzego smoka. Później kobiety za-
częły odwzajemniać się mężczyznom podarunkami z książek. 
Źródło: Wikipedia, data dostępu 10.04.2012 

Tydzień Bibliotek: „Biblioteka ciągle w grze” 
8-15 maja 2012 roku 

Tydzień Bibliotek - akcja społeczna realizowana przez wszystkie rodzaje biblio-
tek, szkoły, ale także media, wydawnictwa i samorządy. Głównym celem pro-
gramu jest promocja czytelnictwa, popularyzacja bibliotek, ich pracy i osią-
gnięć jako ważnego elementu rozwoju intelektualnego oraz kulturalnego Pola-
ków. 

Hasło tej edycji - „Biblioteka ciągle w grze!” - jest nawiązaniem do pił-
karskiego EURO, ale pokazuje również, jak prowadzone w ostatnich kilku la-
tach dyskusje oraz akcje czytelnicze i społeczne wyraźnie ożywiły zaintereso-
wanie bibliotekami.  

Hasło ma także inspirować do promowania literatury o sporcie, 
zwłaszcza piłce nożnej, organizowania wystaw, plakatów czy albumów doty-
czących tej tematyki, a także stosowania zasad fair play w życiu codziennym. 

Bieżące informacje o Tygodniu Bibliotek można śledzić w portalu 
http://www.sbp.pl/ 

Plakat imprezy autorstwa Joanny Latały dostępny pod linkiem: 
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=175 
Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 08.04.2012 
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TK: zasady nadawania stopni naukowych nie są sprzeczne z konstytucją  

Nienadanie przez radę wydziału stopnia doktora kandydatowi, który zdał egzaminy, obronił pracę 
i spełnił inne wymagane warunki, nie jest sprzeczne z konstytucją - uznał w czwartek Trybunał Kon-
stytucyjny. 

Skargę w tej sprawie, dotyczącą zasad nadawania stopni naukowych, wnieśli Wojciech F. 
i Adam K. Chodziło m.in. o zapisy w ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stop-
niach i tytule w zakresie sztuki. Zgodnie z nimi rada wydziału (lub innej jednostki, w której można się 
doktoryzować) może dobrze ocenić wszystkie etapy przewodu doktorskiego, ale nie musi potem nadać 
naukowego stopnia doktora. 

Przewód doktorski składa się z kilku etapów, m.in. egzaminów przedmiotowych i z języka ob-
cego, złożenia pracy i jej publicznej obrony. Kolejne etapy ocenia rada wydziału, podejmując stosowne 
uchwały. Dobra ocena oznacza, że kandydat spełnia wszystkie wymagania, stawiane mu w związku 
z otwarciem przewodu. 

Połączonymi skargami Wojciecha F. i Adama K. Trybunał Konstytucyjny zajął się w czwartek. 
W przypadku obu mężczyzn rady wydziałów przyjęły publiczne obrony rozprawy doktorskiej, a jednak 
na ostatnim etapie odmówiły przyznania stopnia doktora. Obaj doktoranci odwoływali się od decyzji 
rad wydziałów do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, kierowali też sprawę do sądów kolejnych 
instancji, ale nie zdołali doprowadzić do zmiany negatywnej opinii rad. 

Ostatecznie Wojciech F. i Adam K. zwrócili się do TK o zbadanie, czy przepisy, zgodnie z któ-
rymi doktorant - mimo zdania egzaminów i pozytywnej oceny po obronie pracy może nie uzyskać stop-
nia doktora - są zgodne z konstytucyjnym prawem gwarantującym wolność badań naukowych, ogła-
szania ich wyników i wolność nauczania. 

Odczytując wyrok przewodniczący składu sędziowskiego, prezes TK Andrzej Rzepliński uznał, 
że nie ma tu niezgodności z konstytucją. 

Przedstawiając uzasadnienie sędzia sprawozdawca Marek Kotlinowski zwrócił uwagę, że 
uchwała rady wydziału, w czasie której (już po obronie) decyduje się o nadaniu stopnia doktora, jest 
jedną z kilku uchwał, które kończą poszczególne etapy przewodu. Przypomniał opinię sądów admini-
stracyjnych, według których głosowanie nad tą uchwałą stanowi "nie tylko ocenę pracy doktorskiej i jej 
obrony", ale "kompleksową oceną całego przewodu". "Uchwała w przedmiocie nadania stopnia doktora 
nie jest zatem czystą formalnością czy automatycznym powtórzeniem wyników wcześniejszych głoso-
wań" - podkreślił. 

Według sędziego skarżący wyszli z założenia, że ostateczna uchwała rady wydziału musi być 
pozytywna, skoro pozytywne były wszystkie poprzednie uchwały, oceniające kolejne etapy dysertacji. 
Takie założenie "jest błędne i nie znajduje uzasadnienia" - podkreślił. 

Sędziowie TK podkreślali też, że zaskarżona regulacja prawna "nie dotyka w żaden sposób wol-
ności prowadzenia badań naukowych i nauczania, o których mowa w art. 73 konstytucji. Posiadanie 
stopnia doktora nie jest warunkiem, od którego spełnienia zależy wolność prowadzenia badań nauko-
wych, ogłaszanie ich wyników oraz nauczanie" - powiedział Kotlinowski.  
Źródło: PAP - Nauka w Polsce, data dostępu 13.04.2012 

Sytuacja redakcji w świetle nowych kryteriów oceny czasopism 

Do napisania tego wpisu skłonił mnie splot wydarzeń, który rozpoczął się już kilkanaście miesięcy te-
mu, a swoją kumulację ma właśnie teraz. Chodzi mianowicie o wprowadzenie nowych zasad oceny 
czasopism naukowych w Polsce oraz o to, co to za sobą pociąga. Sam często poruszam ten temat na 
blogu, jednakże najczęściej w aspekcie czysto technicznym, czasami zdarzy mi się ponarzekać na nie-
udolność rozwiązań. Dzięki Czytelnikom „Warsztatu…” mam możliwość dyskutowania z wieloma re-
daktorami czasopism naukowych oraz mam możliwość obserwowania, w jaki sposób nowe wytyczne 
przewracają do góry nogami dotychczasową pracę całkiem nieźle zorganizowanych zespołów.  

Trzeba jasno powiedzieć, że nowe zasady diametralnie zmieniają dotychczasowe sposoby orga-
nizacji pracy redakcji czasopism naukowych w Polsce. Równie jasno trzeba powiedzieć, że dotyczy to 
tylko tych redakcji, które nie znalazły się na liście Journal Citation Reports oraz na listach ERIH – bo 
te czasopisma nie składają ankiet według nowych wytycznych i „po prostu” muszą spełniać wytyczne, 
aby znaleźć się na JCR lub ERIH.  

Emanuel Kulczycki 
● Cały artykuł znajdziesz tutaj: Warsztat badacza komunikacji, dokument online: 
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/sytuacja-redakcji-w-swietle-nowych-kryteriow-oceny-
czasopism/, data dostępu 10.04.2012 
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Punktowanie publikacji niebędących na liście czasopism punktowanych 

Dzisiaj krótka notka wyjaśniająca pewną sprawę. Napisał do mnie Pan Marcin: „jak są punktowane 
publikacje w czaspismach spoza listy punktowanych czasopism?”. Wcześniej niewiele o tym pisałem, 
zatem w jednym miejscu zbieram informacje. Takie publikacje są punktowane pod pewnymi warun-
kami – w zależności od grupy nauk. Tytułowe publikacje to takie, które znajdują się: 1) w czasopi-
smach niebędących w żadnej z trzech grup (A, B, C) wykazu czasopism punktowanych 
[http://ekulczycki.pl/lista_czasopism/] oraz 2) nie są rozdziałami monografii naukowej (zobacz infor-
macje o zmienionej punktacji: http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/zmiana-liczby-punktow-za-
rozdzial-w-monografii-jezyk-wloski-jezykiem-kongresowym/).  

O proponowanej punktacji mowa jest w projekcie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym 
z 27 października 2011 roku [http://ekulczycki.pl/wp-
content/uploads/downloads/2011/10/20111027_projekt_rozporzadzenia_kategorie.pdf]  

Poniżej znajduje się zestawienie punktowania w poszczególnych grupach. Wcześniej jeszcze 
krótkie wyjaśnienie: w wytycznych mowa jest o języku kongresowym i wprojekcie znajduje się taka in-
formacja: za język kongresowy uważa się następujące języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpań-
ski, rosyjski. Jakiś czas temu jednak pisałem o tym, że KEJN uznał język włoski za język kongresowy 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/zmiana-liczby-punktow-za-rozdzial-w-monografii-jezyk-
wloski-jezykiem-kongresowym/]. 

Punktowanie publikacji niebędących na liście czasopism punktowanych 

Nauk humanistyczne i społeczne 
Publikacja w innym naukowym czasopiśmie zagranicznym, w języku podstawowym dla danej dyscypli-
ny lub kongresowym – 4 pkt 
Publikacje takie muszą mieć objętość nie mniejszą niż 0,5 arkusza wydawniczego. Zasadność i ade-
kwatność uznania języka innego niż język kongresowy za język podstawowy dla danej dyscypliny wery-
fikuje właściwy zespół ewaluacji. 
Nauki ścisłe i inżynierskie 
Publikacja w recenzowanych materiałach konferencji międzynarodowej, uwzględnionej w Web of Scien-
ce. Liczba punktów jak za najwyżej punktowaną publikację w czasopiśmie naukowym krajowym, nie-
posiadającym określonego współczynnika wpływu IF, wymienionym w wykazie ogłaszanym przez mini-
stra, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia. 
Nauki o życiu 
Brak 
Nauki o sztuce i twórczości artystycznej 
Publikacja w innym naukowym czasopiśmie zagranicznym, w języku podstawowym dla danej dyscypli-
ny lub kongresowym – 4 pkt 
Publikacje takie muszą mieć objętość nie mniejszą niż 0,5 arkusza wydawniczego. Zasadność i ade-
kwatność uznania języka innego niż język kongresowy za język podstawowy dla danej dyscypliny wery-
fikuje właściwy zespół ewaluacji. 

Emanuel Kulczycki 
Źródło: Warsztat badacza komunikacji, data dostępu 10.04.2012 

___________________________________________________________________________ 

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

SBP/268166269865948?sk=wall 
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