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Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych  
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

R. 8, z. 26 (229): 15 lipca 2013 roku 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wybieram się na urlop,  
do zobaczenia po wakacjach 

Twój Wojciech, redaktor 

Aktualności ISBNika znajdziesz na Facebooku !!!! 

http://www.facebook.com/pages/ISBNik-informator-Sekcji-bibliotek-nsw-ZG-
SBP/268166269865948 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 

Acta Universitatis Lodziensis, Folia Librorum nr 17/2013 

Content  
1. Liber Ordinarius z Ołoboku znany także jako Horae diurnae, Officium 
parvum z Mogiły. Próba wyjaśnienia proweniencji kodeksu / Andrzej Wałków-
ski, Franciszek Wolnik: http://hdl.handle.net/11089/2328  
2. Elementy biblioterapii w literaturze polskiej epok dawnych. Rekonesans 
historyczno-literacki / Maria Wichowa: http://hdl.handle.net/11089/2327  
3. Anonimowe książki polskojęzyczne z petersburskiej drukarni Krayów – 
atrybucje i sprostowania / Dorota Samborska – Kukuć: 
http://hdl.handle.net/11089/2337  
4. Biblioteki oświatowe i publiczne w Łodzi w dwudziestoleciu międzywojen-
nym / Iwona Kaczmarek: http://hdl.handle.net/11089/2342  
5. Głód słowa drukowanego. O bibliotekach i czytelnictwie w Getcie Łódzkim / 
Izabela Olejnik: http://hdl.handle.net/11089/2340  
6. Polskie e-ziny i sieciowe czasopisma fantastyczne (rekonesans) / Ksenia 

Olkusz: http://hdl.handle.net/11089/2339  
7. Szata graficzna polskojęzycznych edycji W pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza / Michał Ro-

goż: http://hdl.handle.net/11089/2336  
8. Książki jako ofiary rewolucji. Konsekwencje powstania i upadku NRD dla literatury i księgarstwa / 

Krzysztof Okoński: http://hdl.handle.net/11089/2343  
9. „Toruńskie Studia Bibliologiczne”. Formuła wydawnicza – profil – perspektywy / Wanda A. Ciszew-

ska, Małgorzata Kowalska: http://hdl.handle.net/11089/2330  
10. Prasa krakowskiej „Solidarności” 1989-2000 (tradycje i rozwój) / Władysław Marek Kolasa: 

http://hdl.handle.net/11089/2329 
11. „Bitewnik Łódzki 1914” – popularyzator pamięci o Wielkiej Wojnie / Barbara Centek, Jarosław 

Centek: http://hdl.handle.net/11089/2333  
12. Programy kształcenia Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego 

w latach 1945-2011 / Urszula Kowalewska, Lidia Mikołajuk: 
http://hdl.handle.net/11089/2335  

13. Brokerstwo informacyjne w Polsce – przegląd publikacji / Agata Walczak-Niewiadomska, Grzegorz 
Czapnik, Zbigniew Gruszka: http://hdl.handle.net/11089/2334  

14. Zatrudnienie absolwentów studiów bibliologicznych w łódzkich bibliotekach w latach 2006-2010 / 
Iwona Sójkowska, Filip Podgórski: http://hdl.handle.net/11089/2341  

15. Udział inteligencji prawniczej Królestwa Polskiego w kształtowaniu kultury książki (1815-1915) 
Bożeny Koredczuk / Rec. Krzysztof Walczak: http://hdl.handle.net/11089/2333  

16. Egzamin na bibliotekarza dyplomowanego i dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji 
naukowej / Aleksandra Wejman-Sowińska: http://hdl.handle.net/11089/2345  

17. „Dziecko w świecie książki i mediów” – sprawozdanie z konferencji / Alina Brzuska-Kępa: 
http://hdl.handle.net/11089/2331  
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18. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych pt. „Biblioteka jako 
przedmiot badań” (Łódź, 14 maja 2012 roku) / Paula Gamus: 
http://hdl.handle.net/11089/2326  

Zapraszamy do lektury bieżącego numeru! Dokument online: 
http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/2205, data dostępu 11.07.2013 

 

 

Biblioteka i Edukacja, nr 3 

Spis treści 
● Od redakcji (Gabriela Meinardi): http://www.bg.up.krakow.pl/bie/?p=1947  

ARTYKUŁY 

● Dziak Joanna – Ocena efektywności edukacji informacyjnej – przyczynek do metodologii: 
http://www.bg.up.krakow.pl/bie/?p=2025  

● Szulc Jolanta – Systemy ekspertowe w nauczaniu na odległość. Przykłady zastosowań: 
http://www.bg.up.krakow.pl/bie/?p=2040  

● Chadaj Anna, Turecka Danuta – Potrzeby i wiedza studentów uczelni technicznych na temat elektro-
nicznych źródeł informacji w świetle badań ankietowych: 
http://www.bg.up.krakow.pl/bie/?p=1985  

● Fuentes Encarna Melero, Cascajares Mila Rupérez, Fornovi Belén Rodríguez, Pérez Mª Carmen 
Agudo – New management systems, new skills for librarians: implementing a process-oriented 
management system at the Library of the University of Almeria (Spain): 
http://www.bg.up.krakow.pl/bie/?p=2063  

● Fuentes Encarna Melero, Cascajares Mila Rupérez, Fornovi Belén Rodríguez, Pérez Mª Carmen 
Agudo – Rationalization of the investment on information resources in libraries: a case study 
at the Library of the University of Almeria (Spain): http://www.bg.up.krakow.pl/bie/?p=2075  

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA BIBLIOTEK 

● Ciesielska-Kruczek Renata, Górny Iwona – Arteteka: http://www.bg.up.krakow.pl/bie/?p=1884  
● Kolberová Urszula – Działalność bibliotek na terenie Zaolzia po drugiej wojnie światowej: 

http://www.bg.up.krakow.pl/bie/?p=1900  

SPRAWOZDANIA 

● Piotrowska Ewa – Biblioteka Uniwersytetu w Almerii – sprawozdanie z pobytu w ramach programu 
Erasmus: http://www.bg.up.krakow.pl/bie/?p=1974  

● Folga Agnieszka, Kołakowska Joanna – Sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej 
„Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Bibliotekarz 2.0 – nowoczesność na bazie tradycji”: 
http://www.bg.up.krakow.pl/bie/?p=1980  

WYDARZENIA 

● Milc Piotr – Hola Amigos! Noche de la cultura espaῆola: http://www.bg.up.krakow.pl/bie/?p=1959  

REKOMENDACJE 

● Brzeźniak Oliwia – Widzieć – wiedzieć więcej?: http://www.bg.up.krakow.pl/bie/?p=1892  
● Meinardi Gabriela – Nowości w Bibliotece Głównej UP w Krakowie: 

http://www.bg.up.krakow.pl/bie/?p=1911  

ARTYKUŁY SPONSOROWANE 

● Kowalewski Wojciech – Portal e-usług bibliotecznych w.bibliotece.pl: 
http://www.bg.up.krakow.pl/bie/?p=1866  

● Mystkowski Marcin, Troka Karolina – Axiell Arena – system zarządzania informacją biblioteczną: 
http://www.bg.up.krakow.pl/bie/?p=1874  

Źródło: Biblioteka i Edukacja, data dostępu 08.07.2013 
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Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2013, No 1(31) 

Ukazał się nowy numer czasopisma „Bibliotheca Nostra”. Tematem numeru 
są kompetencje informacyjne 

Spis treści 
● Joanna Dziak, Ewa Rozkosz, Magdalena Karciarz, Zuza Wiorogórska: Edu-
kacja informacyjna w polskich bibliotekach akademickich – raport z badań 
● Barbara Kamińska-Czubała: Wnioski z badań nad zachowaniami informa-
cyjnymi młodych użytkowników dla edukacji informacyjnej 
● Dagmara Bubel: Information literacy jako kluczowa kompetencja w procesie 
kształcenia ustawicznego na przykładzie projektu i-literacy realizowanego na 
Uniwersytecie w Augsburgu 
● Ewa Piotrowska, Renata M. Zając Information literacy w bibliotekach nie-
mieckich i polskich uczelni pedagogicznych 
● Patrycja Hrabiec-Hojda Specyfika usług infobrokerskich a kompetencje in-

formacyjne infobrokera 
● Przejdź do lektury: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=72732&from=publication  
Źródło: Bibliotheca Nostra, data dostępu 10.07.2013 

NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej  

NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej: materiały z konferen-
cji naukowej, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, 18 marca 
2013 r. / Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Centrum 
NUKAT. Warszawa: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, 
2013,– 42 s.; ISBN 978-83-93-6791-0-2 

Słowem wstępu. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie w latach 2009–2013 
realizowała projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowa-
cyjna Gospodarka „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej”, którego celem 
było zapewnienie szerszego dostępu do informacji o zbiorach polskich biblio-
tek naukowych oraz do wybranych zasobów cyfrowych online.  

Efekty prac, przeprowadzonych w ramach projektu przedstawiają się 
imponująco: do katalogu centralnego NUKAT włączono opisy bibliograficzne 

z katalogów lokalnych 30 polskich bibliotek naukowych, dzięki czemu znacząco wzrosła wartość in-
formacji centralnej. Zmodernizowano wyszukiwarkę katalogu rozproszonego KaRo. Wykonano retro-
konwersję opisów katalogowych 1 825 tytułów czasopism z lat 1801–1939 z katalogów kartkowych 
bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego oraz poszerzono zasób biblioteki cyfrowej e-bUW o wersje elek-
troniczne najcenniejszych czasopism ze zbiorów bibliotek UW. 

Konferencja naukowa „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej”, która odbyła się 18 marca 
2013 roku w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, była podsumowaniem osiągnięć projek-
tu i jednocześnie okazją do rozważań na temat przepływu i dostępu do informacji naukowej w Polsce, 
wpływu nowoczesnych technologii na funkcjonowanie bibliotek, roli norm i standardów we wspólnym 
budowaniu i szerokim wykorzystywaniu źródeł wiedzy, perspektyw rozwoju dla katalogów centralnych, 
bibliotek cyfrowych, repozytoriów wiedzy i baz danych. 

Zaproszeni prelegenci reprezentowali wszystkie środowiska, które objął swoim zasięgiem pro-
jekt. Znaleźli się wśród nich koordynatorzy i wykonawcy zadań zapisanych w projekcie oraz ich odbior-
cy. Merytoryczną opiekę nad konferencją sprawowali Członkowie komitetu naukowego: prof. dr hab. 
Alojzy Nowak, dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek, dr hab. Jerzy Franke, dr Włodzimierz Daszewski 
oraz Anna Wołodko – główny koordynator projektu. Sesje oraz dyskusje prowadziły: Ewa Kobierska-
Maciuszko, ustępująca ze stanowiska po 10 latach pracy, Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w War-
szawie oraz Maria Burchard, kierownik Centrum NUKAT, współzałożycielka katalogu centralnego NU-
KAT.  

Niniejsza publikacja jest zbiorem recenzowanych tekstów wygłoszonych referatów.  

Spis treści 
● Słowem wstępu 
● NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej: blaski i cienie / Anna Wołodko, Biblioteka Uniwersytecka 

w Warszawie  
● Proces typowania czasopism dziewiętnastowiecznych przeznaczonych do digitalizacji – problemy me-

todyki pracy / Zbigniew Olczak, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie  
● KaRo 2001–2013, dwanaście lat polskiej wyszukiwarki bibliograficznej / Tomasz Wolniewicz, Uni-

wersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  
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● NUKAT i Federacja Bibliotek Cyfrowych – pierwsze wyniki działań w kierunku integracji metadanych 
/ Cezary Mazurek, Marcin Mielnicki, Krzysztof Sielski, Marcin Werla, Poznańskie Centrum 
Superkomputerowo-Sieciowe  

● Standardy katalogowania gwarantem jakości informacji i filarem współpracy w katalogach central-
nych / Małgorzata Wielek-Konopka, Biblioteka Jagielońska  

● NUKAT wobec nowych trendów w katalogowaniu / Leszek Śnieżko, Biblioteka Uniwersytecka w War-
szawie, Centrum NUKAT  

● Katalogi centralne: aspekty polityczne / Henryk Hollender, Biblioteka Uczelni Łazarskiego w War-
szawie  

● NUKAT – czy doszliśmy do ściany? / Agnieszka Kasprzyk, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, 
Centrum NUKAT  

Publikacja dostępna jest tutaj >>>: 
http://autostrada.buw.uw.edu.pl/konferencja/images/nukat_autostrada_informacji_cyfrowej.
pdf, data dostępu 05.07.2013  

INFORMACJE DLA FACHOWCÓW 

Zapowiedzi wakacyjnych numerów miesięczników SBP 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z zapowiedziami Wydawnictwa SBP doty-
czącymi wakacyjnych numerów czasopism Stowarzyszenia: ”Bibliotekarza” i „Porad-
nika Bibliotekarza”. 
● Bibliotekarz 7/8 2013:  
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=12&wydanie_id=140  
● Poradnik Bibliotekarza 7/8 2013: 
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=7&wydanie_id=129  

Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 11.07.2013 

XV Ogólnopolskie Warsztaty JHP BN i UKD 2013 
Warszawa, 11-13 września 2013 roku 

Biblioteka Narodowa serdecznie zaprasza na XV Ogólnopolskie Warsztaty Języka Haseł Przedmioto-
wych Biblioteki Narodowej i Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej 2013, które odbędą się w dniach 11-
13 września 2013 roku w Bibliotece Narodowej, al. Niepodległości 213, w sali im. Stefana Dembego. 

XV Ogólnopolskie Warsztaty Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej i Uniwersalnej 
Klasyfikacji Dziesiętnej 2013, zgodnie z kilkunastoletnią już tradycją, będą poświęcone JHP BN i UKD 
– dwóm językom informacyjno-wyszukiwawczym. 
● pobierz program Warsztatów: http://www.bn.org.pl/download/document/1372259310.doc  
● pobierz informację szczegółową: http://www.bn.org.pl/download/document/1372259322.doc  
● pobierz kartę zgłoszeniową: http://www.bn.org.pl/download/document/1372259297.doc  
Źródło: Biblioteka Narodowa, data dostępu 03.07.2013 

Akredytacja profesjonalna Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

Kierując się doświadczeniem organizacji anglosaskich, Stowarzyszenie Biblio-
tekarzy Polskich uruchamia program akredytacyjny dla programów eduka-
cyjnych kierowanych do bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej. 
Inspiracją i źródłem praktyk dla akredytacji profesjonalnej SBP są rozwiąza-
nia stosowane przez cieszące się uznaniem organizacje branżowe takie jak 
ALA, ALIA, CILIP (zapoznaj się z raportem: 

http://www.sbp.pl/repository/SBP/strategia/2012/akredytacja-raport-KS-
final-1.pdf). 

Akredytacja profesjonalna SBP to ocena usług szkoleniowych doko-
nywana przez niezależnych ekspertów wskazanych przez Stowarzyszenie Bi-
bliotekarzy Polskich. Podstawą systemu jest zestaw standardów jakie powin-
na spełniać oceniana usługa. 

O akredytację mogą ubiegać się biblioteki, uczelnie wyższe, placówki 
kształcenia ustawicznego i firmy szkoleniowe. 

Uzyskany certyfikat potwierdza wysoką jakość usług i jest ważny przez trzy lata. 
Wnioski niezależnych ekspertów SBP przedstawiane w postaci Raportu z oceny usługi szkole-

niowej (zobacz wzór raportu: http://www.sbp.pl/repository/dokumenty/akredytacja/akredytacja-
wzor-raportu-ekspertow.doc) są zatwierdzane przez Komisję Akredytacji Profesjonalnej SBP 
[http://www.sbp.pl/akredytacja/o_akredytacji/komisja], decyzja Komisji jest podstawą do przyznania 
akredytacji. 
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Podręcznik: http://sbp.pl/akredytacja/podrecznik  
Wzory dokumentów: http://sbp.pl/akredytacja/wzory_dokumentow  
Rejestr akredytowanych usług: http://www.sbp.pl/akredytacja/rejestr  

Eksperci 
● Maria Burchard, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego,  

więcej » http://www.sbp.pl/akredytacja/eksperci/mburchard  
● Henryk Hollender, Biblioteka Uczelni Łazarskiego,  

więcej » http://www.sbp.pl/akredytacja/eksperci/hhollender  
● Artur Jazdon, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu,  

więcej » http://www.sbp.pl/akredytacja/eksperci/ajazdon  
● Danuta Konieczna, Biblioteka Uniwersytecka w Olsztynie,  

więcej » http://www.sbp.pl/akredytacja/eksperci/dkonieczna  
● Jolanta Stępniak, Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej,  

więcej » http://www.sbp.pl/akredytacja/eksperci/jstepniak  
● Danuta Szewczyk-Kłos, Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego,  

więcej » http://www.sbp.pl/akredytacja/eksperci/dszewczyk_klos  
Kontakt. Małgorzata Dargiel-Kowalska, Sekretarz Komisji Akredytacji Profesjonalnej SBP, Biuro ZG 
SBP, Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, email: m.dargiel-kowalska@sbp.pl, tel.: 22 825-97-
0500 
Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 06.07.2013 

Bibliotekarze dyplomowani – deregulacja zawodów – ustawa podpisana 

Przedwczoraj prezydent podpisał Ustawę z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wy-
konywanie niektórych zawodów 
[http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2623,prezydent-podpisal-ustawe-deregulujaca-
dostep-do-niektorych-zawodow.html] — tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek 
Senatu znajduje się pod adresem: http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/806_u/$file/806_u.pdf. 

Ustęp, o którym mówiono najwięcej w środowisku bibliotekarzy, wszedł do tekstu Ustawy 
w takiej wersji: 
„Art. 21. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 
742 i 1544) wprowadza się następujące zmiany: 
1. W art. 114 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: „9. Na stanowiskach, o których mowa w art. 113, mogą 
być zatrudnione osoby posiadające tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny.”; 
2. w art. 116 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. Statut 
uczelni określa dodatkowe wymagania i kwalifikacje zawodowe osób zatrudnionych na stanowiskach, 
o których mowa w art. 113.”; 
3. uchyla się art. 117.” 

Ale naturalnie (art. 28) osoby, które „nabyły kwalifikacje dyplomowanego bibliotekarza oraz 
dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej na podstawie przepisów ustawy 
zmienianej w art. 21, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują swoje uprawnienia”. 

Czyli ujednolicony tekst Prawa o szkolnictwie wyższym: 
http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/szkolnictwo/Reforma 
/20110523_USTAWA_z_dnia_27_lipca_2005.pdf za 30 dni przestanie być ujednolicony. Zostaną biblio-
tekarze dyplomowani, podzieleni na 4 stanowiska tak jak byli, i tylko statut określi wymagania, jakim 
muszą sprostać magistrowie, żeby tymi bibliotekarzami dyplomowanymi zostać. Zniknie ministerialna 
procedura certyfikacyjna, czyli komisja prof. Hanny Tadeusiewicz. Wymagania kwalifikacyjne opraco-
wane przez KDBASP nie wiążą senatów uczelni polskich, a nawet gdyby wiązały, to: 

● nie stworzą jednolitego standardu przy braku jednego ciała certyfikującego; 
● bibliotekarz dyplomowany z uczelni A, przeniósłszy się do uczelni B, będzie musiał ponownie 
występować o uznanie go za dyplomowanego; 
● nie został rozwiązany problem wszystkich bibliotekarzy, którzy chcieliby praktykować jako 
dyplomowani poza uczeniami, zwłaszcza w instytutach PAN, ale także w bibliotekach samo-
rządowych o statusie (obecnie chyba zupełnie pustym) naukowych. 
W tej sytuacji środowiska bibliotekarskie będą musiały podjąć próbę oddolnego rozwiązania 

tego problemu. Może certyfikowaniem bibliotekarzy powinna zająć się Komisja Akredytacji Profesjonal-
nej SBP? Może powinna powstać w tym celu inna organizacja? 

Nadesłał Henryk Hollender 
Źródło: Elektroniczna Biblioteka: portal bibliotekarzy i pracowników informacji, data dostępu 
12.07.2013 
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Grant na badanie efektywności bibliotek 

Projekt Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, złożony do programu Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego „Obserwatorium Kultury”, został zakwalifikowany do realizacji w latach 2013 i 2014 
pt. Obserwatorium bibliotek: Analiza funkcjonowania bibliotek. Uzyskano grant w wysokości 
139.059,00 zł. Wykonanie objętych finansowaniem zadań pozwoli na wywiązanie się z zapisów 
listu intencyjnego w sprawie współpracy między SBP i Konferencjami dyrektorów wojewódzkich 
bibliotek publicznych, bibliotek pedagogicznych i bibliotek akademickich szkół polskich. Projekt 
realizuje zespół badawczy w składzie: dr hab. Ewa Głowacka, prof. UMK; dr hab. Artur Jazdon, dyrek-
tor Biblioteki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; mgr Lidia Derfert-Wolf , bibliotekarz dyplomowa-
ny, Biblioteka Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy; mgr Marek Górski, bibliote-
karz dyplomowany , dyrektor Biblioteki Politechniki Krakowskiej w ścisłej współpracy z powołanym 
przez Zarząd Główny SBP w 2010 roku Zespołem ds. badania efektywności bibliotek. Dla sprawnego 
przebiegu wykonania poszczególnych zadań powołano zespół koordynatorów w składzie Artur Jazdon, 
Lidia Derfert-Wolf, Elżbieta Górska (SBP). 

O realizacji poszczególnych zadań objętych projektem SBP będzie informować w tworzonym 
w jego ramach serwisie internetowym. 

Informację przygotowała Elżbieta Stefańczyk 
Źródło: Elektroniczna Biblioteka: portal bibliotekarzy i pracowników informacji, data dostępu 
12.07.2013 

Wykłady z Wrocławia na YouTube 

Jak to miło widzieć otwarte wykłady bibliotekarzy na kanale You Tube. Organizatorzy konferencji 
IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy [http://www.wsb.pwr.wroc.pl/] filmowali wykłady i udostęp-
niają je teraz kolejno w Internecie. Zachęcam do obejrzenia wykładów prezentowanych przez ekipę 
EBIB, było nas tam całkiem sporo. 
● Biblioteka Politechniki Wrocławskiej http://www.youtube.com/user/BibliotekaPWr?feature=watch – 
6 filmów: http://www.youtube.com/user/BibliotekaPWr/videos  

 Aleksander Radwański – Czy chmury w bibliotekach są: 
http://www.youtube.com/watch?v=bWAtyiSbSeY 

 Bożena Bednarek Michalska – Otwarte zasoby edukacyjne: 
http://www.youtube.com/watch?v=6T7SFWje58o 

Źródło: Elektroniczna Biblioteka: portal bibliotekarzy i pracowników informacji, data dostępu 
08.07.2013 
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Co studenci naprawdę robią w bibliotece? 

Z badań sondażowych prowadzonych wśród studentów wynika, że poświęcają oni obecnie znacznie 
mniej czasu na naukę niż ich poprzednicy w ubiegłych dekadach (od lat 60. ubiegłego wieku, liczba 
godzin spędzanych tygodniowo na uczeniu się przez studiujących w trybie dziennym zmniejszyła się 
o połowę), trudno jednak jednoznacznie określić wpływu tego spadku na osiągnięcia i poziom umiejęt-
ności informacyjnych badanych. Niejasne jest również to, czy samodzielna ocena przez respondentów 
własnych zachowań faktycznie odzwierciedla to, co naprawdę robią w czasie przeznaczonym na naukę, 
i jaką część z wielogodzinnego pobytu w bibliotece, w celach edukacyjnych, poświęcają np. na zakupy 
online, aktualizację statusu na Facebooku czy czatowanie ze znajomymi. Aby zebrać wiarygodne dane 
na ten temat, autorzy przeprowadzili jesienią 2011 roku kilkutygodniowe obserwacje na próbie 730 
studentów z dwóch uczelni wyższych położonych na Long Island (Stany Zjednoczone); porównali też 
uzyskane przez siebie wyniki z rezultatami wcześniejszych badań, realizowanych z wykorzystaniem 
innych metodologii. 

Podstawowe pytania badawcze dotyczyły tego, czy onserwowani angażują się w aktywność 
związaną z mediami społecznościowymi częściej niż w czynności powiązane z nauką (opracowywanie 
dokumentów, czytanie zasobów drukowanych czy korzystanie z materiałów i baz online w celu zalicze-
nia prac okresowych bądź przygotowania się do sesji), do jakiego stopnia sieci społecznościowe mają 
na nich rozpraszający wpływ i jakie czynniki (np. określone dni tygodnia, pory dnia) stymulują uczenie 
się. Obserwacje prowadzono w okresie przed egzaminami, w wyznaczonych miejscach bibliotek (termi-
nale komputerowe, strefy cichej nauki, informatoria), rejestrując indywidualne zachowania obecnych 
tam osób. Notowano łącznie 25 różnych typów potencjalnych zachowań kodowanych 
w przygotowanych tabelach, wyniki analizowano przy pomocy oprogramowania SPSS; zapisywano 
również dane demograficzne (płeć, przybliżony wiek, przynależność etniczna). W przypadku, gdy bada-
ni wykonywali dwie czynności jednocześnie, np. przeglądali dokument słuchając iPoda, 
tę wcześniejszą, lub pochłaniająca więcej uwagi zapisywano jako zachowanie nr 1, kolejną – 2. 

Z dokonanej analizy wynika, że ok. 60% wszystkich zarejestrowanych zachowań powiązanych 
było z celami edukacyjnym, z kolei aż 73% osób pracujących z komputerem angażowało się 
w czynności niezwiązane z nauką. Najczęściej notowane zachowanie podstawowe (nr 1) to lektura ma-
teriałów drukowanych –18,8%; następne 5 w kolejności to pisanie/praca nad dokumentem (Word, 
Excel, tabele, obrazy) – 12,3%, sprawdzanie Facebooka, Youtube i innych mediów społecznościowych – 
11,4 %, przegląd pozaedukacyjnych stron i gier – 9,3%, materiałów bibliotecznych online – 5,9% oraz 
praca nad wspólnym projektem –5,6%. W przypadku 91 studentów zaobserwowano czynności nr 2, 
najczęściej było to słuchanie muzyki (35,8%), czytanie drukowanych materiałów związanych 
ze studiami (11,6%) i wysyłanie przez telefon wiadomości tekstowych (9, 95%). Zachowania bez związ-
ku z nauką obserwowano najczęściej w czwartki i piątki, w poniedziałki natomiast studenci spędzali 
czas najproduktywniej. Różnice dotyczące zmian zachowań w zależności od pory dnia nie okazały się 
znaczące statystycznie. 

Wg autorów, trudno otrzymane wyniki interpretować jednoznacznie, gdyż na podstawie sa-
mych obserwacji nie da się określić zamiarów badanych związanych z przeglądaniem danej strony 
www, czy korzystaniem z określonego narzędzia (komputer, telefon). Częste wizyty studentów 
na portalach społecznościowych, czy posługiwanie się telefonem w czasie pobytu w bibliotece nieko-
niecznie świadczą np. o rozpraszającym wpływie tych mediów, jako że są one coraz częściej wykorzy-
stywane przez wykładowców jako narzędzie edukacyjne, coraz więcej zasobów bibliotecznych dostęp-
nych jest też dla użytkowników technologii mobilnych. Badania obserwacyjne pozwalają jednak uzy-
skać pełniejszy obraz zachowań studentów w coraz bardziej zdigitalizowanym świecie oraz osiągnąć 
lepsze rozumienie ich powiązań z osiągnięciami akademickimi. 
Lawrence T. PARETTA, Amy CATALANO, What students really do in the Library: an observatory study 
(Co studenci naprawdę robią w bibliotece: badanie obserwacyjne) // The Reference Librarian – Vol. 54, 
nr 2 (2013), s. 157-167, tab., bibliogr. 20 poz.  
Źródło: Babin: Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, data dostępu 
03.07.2013 

CBOS: dyplom uczelni nie jest w cenie 

Większość osób ankietowanych przez CBOS uważa, że dyplom szkoły wyższej ma dziś małą wartość na 
rynku pracy i że o pracę łatwiej po studiach technicznych niż po humanistycznych. Ponad 3/4 re-
spondentów uważa, że studiować może każdy.  

W środę CBOS opublikował wyniki sondażu „Studia wyższe - dla kogo, po co i z jakim skut-
kiem”. Z badania wynika, że prawie cztery piąte badanych - 78 proc. - sądzi, że kształcenie na uczel-
niach w Polsce jest masowe i że studiować może każdy. Zaledwie 18 proc. ankietowanych jest zdania, 
że kształcenie na studiach jest dostępne tylko dla najlepszych. 

O tym, że każdy może studiować, częściej przekonani są ci, którzy sami posiadają dyplom 
szkoły wyższej (aż 93 proc.). Takiego zdania są też często mieszkańcy dużych aglomeracji, kobiety oraz 
osoby dobrze sytuowane. 
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Zaledwie 38 proc. badanych uważa, że dyplom uczelni ma dużą wartość na rynku pracy. Pra-
wie trzy piąte ankietowanych - 57 proc. - jest przekonana o jego niskiej wartości. 

O tym, że dyplom nie gwarantuje zatrudnienia przekonane są często osoby z wyższym wy-
kształceniem. Poza tym do takiej opinii przychylają się respondenci piastujący funkcje kierownicze, 
ankietowani prowadzący własną działalność poza rolnictwem oraz uczniowie i studenci. 

Z opinią, że jakość kształcenia na wyższych uczelniach się obniża, zgadza się 47 proc. bada-
nych, a nie zgadza się 24 proc. Spora część badanych - aż 29 proc. nie potrafi zająć jednoznacznego 
stanowiska w tej sprawie. 

Prawie dwie trzecie badanych (64 proc.) uważa, że osoby z wyższym wykształceniem technicz-
nym cieszą się większym powodzeniem na rynku pracy niż osoby z wykształceniem humanistycznym. 
O tym, że pracę łatwiej znaleźć z wykształceniem humanistycznym przekonanych jest zaledwie 2 proc. 
respondentów. Aż 23 proc. badanych uważa, że absolwenci obu rodzajów studiów mają podobne szan-
se na rynku pracy. 

Według CBOS z poglądem: „przez to, iż ludzie studiują, brakuje rąk do pracy niewymagającej 
wyższego wykształcenia” zgadza się 37 proc. respondentów. Większość badanych nie podziela jednak 
takiej opinii (54 proc.). 

„W Polsce każdy może studiować. Choć diagnoza ta sama w sobie nie powinna być powodem 
do niepokoju, to co się za nią kryje, z pewnością nie nastraja optymistycznie. Wzrost dostępności 
kształcenia ankietowani wiążą bowiem zazwyczaj z obniżeniem jego poziomu. Przekonanie, że w syste-
mie szkolnictwa wyższego nie dzieje się dobrze, ponadprzeciętnie często wyrażają osoby, które same 
w jakimś momencie swojego życia były jego ogniwem – absolwenci szkół wyższych” - skomentowano 
w raporcie CBOS. 

Badanie przeprowadzono od 6 do 12 czerwca na reprezentatywnej próbie losowej 1010 doro-
słych mieszkańców Polski. 

Jak przypomina CBOS, w roku akademickim 2011/2012 w Polsce działało 460 wyższych 
uczelni, w których kształciło się łącznie 1,764 mln osób. Po roku 1989, w ciągu pierwszych sześciu lat 
transformacji, liczba studentów wzrosła prawie pięciokrotnie. Z przyczyn demograficznych od 2006 
roku obserwuje się jej niewielki, choć konsekwentny spadek. 
Źródło: PAP - Nauka w Polsce, data dostępu 04.07.2013 

Trzy resorty będą realizować nowy unijny program Erasmus + 

Fot. Fotolia 

Erasmus + to nowy program Unii Europejskiej, który od 2014 
roku zastąpi kilka dotychczasowych programów edukacyjnych. 
W Polsce będą go realizować trzy ministerstwa: edukacji naro-
dowej, nauki i szkolnictwa wyższego oraz sportu i turystyki.  

Przewiduje się, że formalnie unijne rozporządzenie, 
ustanawiające program, zostanie przyjęte we wrześniu 2013 
roku – podało w piątek Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego (MNiSW) w przesłanym PAP komunikacie. 

Jak wyjaśnił resort nauki, Erasmus + nie będzie adre-
sowany jedynie do szkolnictwa wyższego, ale obejmie wszystkie 
sektory edukacji, a także działania skierowane do młodzieży 
i związane ze sportem. Zastąpi obecnie funkcjonujące progra-
my: „Uczenie się przez całe życie”, „Młodzież w działaniu”, Era-
smus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink. Jego celem będzie 
wspieranie wszystkich sektorów kształcenia i szkolenia, w tym 

zwłaszcza kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się dorosłych oraz pozaformalnego 
kształcenia się młodzieży. 

„Z inicjatywy Polski do rozporządzenia udało się wprowadzić i utrzymać zapis, umożliwiający 
udział w Erasmusie + krajom sąsiedzkim, w tym państwom Partnerstwa Wschodniego” – podkreślono 
w komunikacie MNiSW. Zapis ten umożliwi tym państwom uczestnictwo w programie po spełnieniu 
wymogów formalnych np. podpisaniu stosownej umowy, utworzeniu narodowej agencji zarządzającej 
programem oraz wpłacie tzw. entry ticket. 

Struktura nowego programu obejmie trzy segmenty: mobilność edukacyjną; współpracę na 
rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk; wsparcie reform polityki edukacyjnej. 

W ramach pierwszego segmentu studenci i uczniowie będą mogli uczyć się w instytucji part-
nerskiej, odbywać staż lub zdobywać doświadczenia jako uczeń, asystent lub praktykant za granicą. 
Pracownicy naukowi będą mogli prowadzić zajęcia, odbywać staże lub profesjonalne szkolenia za gra-
nicą. Przewidziano też wsparcie międzynarodowej wymiany studentów i pracowników do i z krajów 
trzecich w zakresie szkolnictwa wyższego. 

W ramach współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Erasmus + umożliwi 
m.in. nawiązywanie partnerstwa strategicznego pomiędzy instytucjami edukacyjnymi a przedsiębior-
stwami. 
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Z kolei wsparcie reform polityki edukacyjnej będzie się odbywać m.in. poprzez wdrażanie ele-
mentów uznawalności kształcenia w szczególności: Europejskich Ram Kwalifikacji (EQF), Europejskie-
go Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS), Europejskiego Systemu Transferu Osiągnięć 
w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET), Europejskich Ram ds. Jakości w Kształceniu i Szko-
leniu Zawodowym (EQAVET), Europejskiego Rejestru Agencji Akredytacyjnych (EQAR) oraz Europej-
skiego Stowarzyszenia na rzecz Zapewniania Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym (ENQA). 

W środę Parlament Europejski uchwalił rezolucję, w której poparł polityczny kompromis z rzą-
dami ws. budżetu UE na lata 2014-2020.Porozumienie w sprawie budżetu zakłada m.in. postulowane 
przez PE przyspieszenie wydatków na cele związane z poprawą sytuacji młodzieży na rynku pracy, 
a także z badaniami naukowymi, wsparciem młodzieży (w tym programu Erasmus) oraz wsparciem 
małych i średnich przedsiębiorstw. 

Uruchomiony w 1987 roku Erasmus to program Unii Europejskiej wspierający mobilność stu-
dentów i pracowników uczelni oraz inne formy międzynarodowej współpracy szkół wyższych. Patronuje 
mu holenderski filozof, teolog i humanista Erazm z Rotterdamu, bo jak wielu ludzi renesansu, kształcił 
się w wielu uczelniach w różnych krajach Europy. Polska bierze w nim udział od roku 1998/99. 
Źródło: PAP - Nauka w Polsce, data dostępu 05.07.2013 

Z warsztatu badacza 

Świeżynka środowa!  
Obywatele Nauki [https://www.facebook.com/obywatelenauki?directed_target_id=0] opublikowali wy-
niki ankiet, a ja dyskutuję o problem jawności recenzentów. Pomyślmy o takiej sytuacji: „Załóżmy taki 
scenariusz (dla wielu z pogranicza szajs-fiction): doktor recenzuje profesora (bo dlaczego by nie). Za-
kładamy, że zarówno wniosek jak i recenzja zostały przygotowane rzetelnie, z zachowaniem odpowied-
nich reguł i konwencji. Doktor jednakże negatywnie ocenia wniosek. Pytanie jednak jak wówczas taki 
profesor się zachowa? Oczywiście, wpierw należałoby zadać pytanie: czy znajdzie się taki doktor-
samobójca? A po postawieniu takiego pytania, należy postawić kolejne: czy takie rozwiązanie naprawdę 
gwarantuje rzetelność recenzji?” 

Emanuel Kulczycki 

Ujawnijcie wszystkich recenzentów? Naprawa programów ministerialnych 

Dzisiaj [10.07.2013] ruch spo-
łeczny Obywatele Nauki 

[http://obywatelenauki.pl/] 
opublikował wyniki ankiet po-
święconych naprawie ministe-
rialnych programów służących 
finansowaniu nauki i naukow-
ców. Analizowane programy to: 
Narodowy Program Rozwoju 
Humanistyki, Diamentowy 
Grant, Iuventus Plus i Mobil-
ność Plus. Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego od kilku 
lat organizuje kolejne edycje 

tych programów – często jednak nie bardzo wiadomo, kiedy taka edycja będzie, a jak już się pojawi – 
nie za bardzo wiadomo, jakie dokładnie są zasady oceniania wniosków. 

Na pewno jest potrzeba na takie programy, można jednakże żywić nadzieję na ulepszenie kon-
kretnych rozwiązań. A nigdy nie jest tak, żeby nie mogło być lepiej. Wystarczy spojrzeć na to, w jaki 
sposób ewoluuje i zmienia się Narodowe Centrum Nauki – w ciągu kilku edycji różnych rodzajów kon-
kursów następowały bardzo radykalne zmiany i przewartościowania. Z niektórymi nie sposób się nie 
zgodzić (np. uruchomienie SONATY BIS), innych zaś nie jestem w stanie zrozumieć (np. wprowadzenie 
w ostatniej edycji zakazu finansowania wykonawców zagranicznych w HARMONII). 

Wyniki ankiety Obywateli Nauki. Na podstawie 117 ankiet oraz ok. 80 opinii indywidualnych 
Obywatele Nauki przygotowali Propozycje zmian w systemach grantowych Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego [http://obywatelenauki.pl/2013/07/wyniki-ankiety-on-na-temat-programow-
mnisw/]. Jak sami napisali: 

rozwój skutecznego i efektywnego systemu grantowego jako ważnego elementu finansowania 
nauki w Polsce nie może się odbywać bez zaangażowania szeroko rozumianego środowiska na-
ukowego, dla którego system ten został stworzony. Po dwóch latach funkcjonowania ww. pro-

gramów przedstawiciele nauki aplikujący o granty bądź w inny sposób partycypujący w proce-
sie ich realizacji zdobyli doświadczenie, które może być wykorzystane w celu udoskonalenia 
procedur i praktyk związanych z dystrybucją publicznych środków. 
Trudno mi się nie zgodzić z tym, że odpowiednimi osobami do wysuwania propozycji zmian są 

również naukowcy, którzy aplikują o dane środki. Zastanawiam się tylko, kim jest grupa 200 osób, 
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które wypełniły ankietę. Niestety nie została opublikowana żadna metryczka, z której wynikałoby, że 
niezadowolonymi bądź reformatorami są młodzi/doświadczeni, humaniści/przyrodnicy itd. 

Przejdźmy jednak do samego sedna sprawy. Co, zdaniem ankietowanych, można ulepszyć? 
Propozycje zmian ogólnych. Ze wszystkimi propozycjami można zapoznać się w tym dokumen-

cie [http://obywatelenauki.pl/wp-content/uploads/2013/07/Ankieta_ON_granty_MNiSW.pdf], który 
jest podzielony na kilka części. Pierwsza poświęcona jest wszystkim programom, a pozostałe cztery 
części przeznaczone są wskazaniu poprawek do każdego z czterech wspomnianych programów. Może-
my przeczytać m.in.: 

Głównym zastrzeżeniem respondentów, odnoszącym się do wszystkich programów grantowych 
MNiSW, jest brak stałego kalendarza ogłaszania i rozstrzygania konkursów oraz brak jasności 
co do terminów podpisywania umów na realizację projektów ze zwycięzcami konkursów. Taki 
stan rzeczy uniemożliwia długoterminowe planowanie badań, a także utrudnia grantobiorcom 
skuteczną realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie. Nieregularne rozpisywaniu 
konkursów stanowi przeszkodę w tworzeniu spójnej strategii rozwoju nauki i nosi charakter 
działań doraźnych. 
Pod tym postulatem podpisuję się obiema rękoma. Uważam, że to jest nie tylko potrzebne, ale 

konieczne do sensownego działania programu ministerialnego. Argumentacja przedstawiona w powyż-
szym cytacie w pełni mnie przekonuje. 

Nie idźmy w tę stronę. Kolejny postulat zupełnie mnie nie przekonuje: 
2. Apelujemy o zwiększenie transparentności procedur konkursowych, w tym zwłaszcza o: 
● publikację listy recenzentów i jawność procedur powoływania recenzentów i przydzielania im 
wniosków; 
● udostępnienie osobom aplikującym treści recenzji wniosków (zarówno w przypadku projektów 
odrzuconych, jak i przyjętych do realizacji) oraz szczegółowego uzasadnienia decyzji negatyw-
nych; 
● rozpoczęcie szerokiej dyskusji nad wprowadzeniem zasady jawności recenzentów (w świetle 
wykładni prawnej przedstawionej przez Rzecznika Praw Obywatelskich w piśmie skierowanym 
do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 03.06.2013 (sygn. RPO/693315/12/I/116.1 
RZ) jest to prawnie możliwe); 
Z tym postulatem jest mi zupełnie nie po drodze. Chociaż rozumiem (i sam tego nie raz do-

świadczyłem), że zdarzają się recenzenci niekompetentni, arogancy, atakujący wnioskodawców perso-
nalnie itd., to jednak uznaję, że to instytucja fundująca badania powinna sobie radzić z takimi sytu-
acjami. Oczywiście jest to możliwe, jeśli zapewni się odpowiednio dobre sposoby odwoływania się. Jeże-
li natomiast tacy recenzenci wciąż będą pracować i pisać recenzje w taki sposób, to to jedynie podważa 
autorytet instytucji. 

Uważam natomiast, że w tej sprawie nic by nie zmieniła jawność recenzentów. Uważam, że 
treść recenzji powinna być jawna (czyli widoczna co najmniej dla aplikującego), ale zasada ślepej re-
cenzji powinna być zachowana. Oczywiście ideałem byłaby podwójna ślepa recenzja, ale nie jest to 
możliwe w konkursach, w których ocenia się dorobek kierownika. 

Powyżej skupiłem się jedynie na sytuacji skrajnej, w której to recenzent jest tym złym – 
a wniosek został „uwalony politycznie”.  

Załóżmy jednakże inny scenariusz (dla wielu z pogranicza szajs-fiction): doktor recenzuje pro-
fesora (bo dlaczego by nie – pisałem o tym w artykule Czy doktor może recenzować artykuły naukowe?: 

http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/czy-doktor-moze-recenzowac-artykuly-naukowe/). Zakładamy, 
że zarówno wniosek jak i recenzja zostały przygotowane rzetelnie, z zachowaniem odpowiednich reguł 
i konwencji. Doktor jednakże negatywnie ocenia wniosek. Pytanie jednak jak wówczas taki profesor się 
zachowa? Oczywiście, wpierw należałoby zadać pytanie: czy znajdzie się taki doktor-samobójca? A po 
postawieniu takiego pytania, należy postawić kolejne: czy takie rozwiązanie naprawdę gwarantuje rze-
telność recenzji? 

To zagadnienie ma jeszcze dużo większe znaczenie – pisałem ostatnio o tym we wpisie na temat 
tego, jak nie reagować na recenzje negatywne [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/jak-nie-
reagowac-na-recenzje-negatywna-w-czasopismie/] – i pod tekstem również pojawiła się dyskusja na 
temat jawności recenzentów. 

Propozycje szczegółowe. Większość propozycji przedstawionych przez Obywateli Nauki uważam 
za bardzo dobre. Dotyczą one przede wszystkim uporządkowania dotychczasowych programów, wyja-
śnienia nieścisłości w zapisach konkursowych. Chociaż czasami – jak w przypadku programu Iuventus 
– przeniesienia środka ciężkości z Impact Factorów na merytorykę projektu. I to uważam za dobre. 

Chciałbym skupić się jedynie na propozycji dotyczącej Narodowego Programu Rozwoju Huma-
nistyki: 

Głównym mankamentem programu jest brak precyzji w określeniu kryteriów oceny wniosków w 
ramach jego poszczególnych modułów: 
a. Zdefiniowania wymaga kryterium: „fundamentalnego znaczenia dla dziedzictwa narodowe-
go/dziedzictwa i kultury narodowej”. Obecnie brak jasności, co do znaczenia tego sformułowa-
nia. Uderza to w szczególności w dyscypliny z zakresu uniwersalnej współczesnej humanistyki, 
jak np. antropologia kulturowa, filozofia, archeologia, językoznawstwo, historia powszechna. 
Powoduje to, że wnioskodawcy zajmujący się zagadnieniami z zakresu szeroko rozumianej hu-
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manistyki, ale w dziedzinach niezwiązanych bezpośrednio z kulturą i historią Polski bądź to re-
zygnują z udziału w programie, bądź czują się zmuszeni do wprowadzania do swych badań 
punktów wykraczających poza główny obszar ich zainteresowań badawczych, ale z Polską 
związanych. Zwracamy uwagę, że kryterium to ma charakter subiektywny i niemierzalny, 
a więc i ocena, czy dany wniosek je spełnia, opiera się na uznaniowości i budzi wśród respon-
dentów uzasadnione wątpliwości. W ocenie wniosków na kryterium to przypada aż 20% punk-
tów, co oznacza, że wniosek, który nie zostanie uznany za „fundamentalny dla dziedzictwa na-
rodowego”, nawet przy najwyższej wartości merytorycznej nie zostanie przyjęty do finansowa-
nia. Uderza to w szczególności w dyscypliny z zakresu uniwersalnej współczesnej humanistyki, 
jak np. antropologia kulturowa, filozofia, archeologia, językoznawstwo, historia powszechna; 
Absolutnie się z tym zgadzam. Analizując dokumenty poświęcone trzeciej edycji Narodowego 

Programu Rozwoju Humanistyki [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/narodowy-program-rozwoju-
humanistyki-edycja-2013/], dochodzę do wniosku, że jest to Narodowy Program Rozwoju Humanistyki 
Polskiej piszącej o Polsce (a to raczej kłóciłoby się postulatami umiędzynaradawiania polskich huma-
nistów). Pytanie zasadnicze brzmi jednak: na czym polega owa fundamentalność dla dziedzictwa naro-
dowego? Jak ją zmierzyć. Może tak jak przy habilitacji mierzy się „znaczny wkład w rozwój dyscypli-
ny”? Czyli jak? 

Zdjęcie: Some rights reserved by wiredforlego 
Źródło: Warsztat badacza, data dostępu 10.07.2013 

 

Likwidacja księgarni naukowej im. Kopernika 

Z początkiem lipca zlikwidowano przeniesione na ul. Kuźniczą 49/55 resztki księgarni naukowej im. 
M. Kopernika. Tym samym przy Kuźniczej ostała się jedynie mała księgarnia firmowa PWN. 

Informacja o „Inwentaryzacji” i wyprzedaży wielu tytułów za przysłowiową złotówkę nie świad-
czyło o tak radykalnym posunięciu. Wielu czytelników kojarzyło to bardziej z planami remontowymi.  
Okazało się zgoła zupełnie inaczej. W ten sposób z Wrocławia zniknęła najstarsza księgarnia naukowa. 
Przy Kuźniczej wypełnionej księgarniami (były tu 3 księgarnie + wcześniej Składnica Księgarska) został 
jedynie nowy dreptak zaczynający się przy Rynku, a kończący się przy gmachu głównym Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Myślę, że ta sytuacja wiąże się z upadkiem znaczenia i rangi naszej wrocławskiej 
uczelni.  

Tym samym na trzy lata przed obchodami Europejskiej Stolicy Kultury, Wrocław stał się księ-
garską plażą. Losy bowiem Księgarni Pod Arkadami są odroczone tylko do końca tego roku.  

W dalszym ciągu nie ma decyzji co do lokalu przy Kuźniczej 30/33 po zlikwidowanej jeszcze 
w ubiegłym roku Głównej Księgarni naukowej im. Kopernika. I to pomimo iż do biura Prezydenta 
Grehla wpłynął kilka miesięcy temu wniosek z propozycją rewitalizacji księgarni naukowej w nowocze-
snej aranżacji.  

Do tej smutnej statystyki można dodać jeszcze likwidację małej osiedlowej księgarni „Verset” 
związanej od lat z dzielnicą Wrocławia Fabryczną. Księgarnię prowadziła od przeszło dwudziestu lat 
p. Elżbieta Filipecka. Mieściła się ona przy ul. Hallera 108. 

Tym samym nie będę oryginalny w tym, że powiem, iż Wrocław przyłączył się do sieci polskich 
miast, które można nazwać „metropoliami knajp i restauracji”.  

Przestrzegam p. ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego, że ogłoszenie przez niego w lipcu 
Narodowego Planu Rozwoju Czytelnictwa będzie tylko wyrzucaniem kolejnych milionów w błoto. Przy 
takiej polityce miast w Polsce, pretendujących do miana europejskich metropolii takie działanie spali 
na panewce.  

Zamiast ogłaszać kolejny szumny narodowy plan, radziłbym p. Ministrowi intensywną współ-
pracę z Minister Edukacji Narodowej na rzecz reformy w podejściu do lekceważącego traktowania lek-
tur w szkole przez nauczycieli i uczniów. Nigdy nie zmienimy żadnymi odgórnymi zarządzeniami sto-
sunku uczniów i rodziców do kwestii ich czytania czy raczej zaliczania. Począwszy już od gimnazjum 
młodzież przestaje po prostu czytać. To powinno dawać do myślenia decydentom odpowiedzialnym za 
przyszłość tego kraju. Chyba, że wszystko zostało już z góry ustalone? 

Opr. GLK 
Źródło: Książka.net.pl, data dostępu 09.07.2013 
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Nowy sposób wydawania książek dociera do Polski 

Projekt „I nagle wszystko się kończy” jest próbą przeniesienia na polski grunt idei wydawania książek 
w oparciu o coraz popularniejszy za granicą mechanizm tak zwanego crowdfundingu, czyli finansowa-
nia społecznościowego. 

Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe, to inicjatywa, w ramach której grupa ludzi 
jednoczy się wokół wspólnego celu – na przykład wydania książki albo zrealizowania filmu – i go współ-
finansuje. W zależności od wysokości wsparcia – po zakończeniu zbiórki pieniędzy – wspierający 

otrzymują różne prezenty, takie jak: elektroniczna wersja 
książki, jej wydanie papierowe, inspirowane publikacją gad-
żety, czy możliwość spotkania z autorem.  

To, co wyróżnia projekty crowdfundingowe to przede 
wszystkim fakt, że tutaj czytelnicy, a nie wydawcy decydują 
o tym, co ma ukazać się na rynku. Interesujące potencjal-
nych odbiorców projekty są wspierane, natomiast takie, które 
nie trafiają w ich gusta, nigdy nie otrzymują dofinansowania 
pozwalającego na wydanie. Po zakończeniu zbiórki pieniędzy 
projekt zostaje zrealizowany, a wspierający otrzymują ustalo-
ne nagrody. Jeśli nie uda się zebrać wymaganej kwoty, 
wszystkie środki wracają w całości do osób, które je wpłaci-
ły. O bezpieczeństwo transakcji dba platforma crowdfundin-

gowa, która jest zarazem gwarantem rzetelności projektu.  
W dobie coraz większej popularności internetu oraz wzrastającego znaczenia sieciowych spo-

łeczności, nowy trend wydawniczy jakim jest crowdfunding zyskuje coraz większą popularność. Tylko 
w zeszłym roku za pośrednictwem najpopularniejszej amerykańskiej platformy crowdsourcingowej – 
Kickstarter – wydano 3.777 książek. Jestem wielkim entuzjastą tej idei, dlatego postanowiłem spraw-
dzić, jak sprawdzi się na polskim rynku. Swoją najnowsza książkę – „I nagle wszystko się kończy” – 
zdecydowałem się wydać w tej właśnie formie. Mam nadzieję, że zbiór 23 opowiadań – charakteryzują-
cy się, podobnie jak moje poprzednie teksty, ponadprzeciętnie wysokim zagęszczeniem nietypowych 
pomysłów na  
entymetr kwadratowy – przyczyni się do popularyzacji idei crowdfundingu książek w Polsce” – mówi 
Krzysztof Bielecki, autor „I nagle wszystko się kończy”  

Do osób współfinansujących książkę można dołączyć na stronie: http://wspieram.to/390-i-
nagle-wszystko-sie-konczy.html  

Informacje o Krzysztofie Bieleckim. 
Krzysztof Bielecki to twórca niestandardowych dzia-

łań w przestrzeni miejskiej – od ukrywania w mieście kapsu-
ły czasu poczynając, przez tworzenie galerii pośród miejskich 
zakamarków, po skomplikowane gry miejskie, które wywoła-
ły lawinę podobnych inicjatyw w całym kraju.  

Projekty te stały się tematem jego pierwszych dwóch 
książek („Miasto to gra” oraz „Kod, czyli rzeczy, które zauwa-
żasz w mieście, gdy wpatrujesz się w nie odpowiednio dłu-
go”).  
W swoich publikacjach za każdym razem stara się zawrzeć 
coś, czego nie tylko nie było w jego poprzednich książkach, 
ale w literaturze w ogóle. Doskonałymi dowodami na po-
twierdzenie tej tezy są jego krótkie powieści „Defekt pamięci” 

czy „Rekonstrukcja”, określane w recenzjach mianem „powiewu świeżości w polskiej literaturze”.  
Źródło: Książka.net.pl, data dostępu 10.07.2013 

Jak będzie wyglądać biblioteka przyszłości?  

Czy biblioteka w przyszłości będzie instytucją maksymalnie ela-
styczną, wielokulturową czy będzie podążać jedynie za nowymi 
technologiami? Jakie możliwości przewiduje plan na przyszłość 
sukcesu bibliotek? Czy książki przetrwają, a może zasoby multi-
medialne będą wszystkim? – na te i inne nurtujące pytania zwią-
zane z przyszłością bibliotek odpowiadamy z różnych perspektyw. 
Czy Internet będzie jedną wielką biblioteką? 

W sieci poszukujemy informacji i wiedzy potrzebnej do 
pracy, nauki, dla rozrywki lub poszerzania własnego hobby. Czy-
tamy elektronicznie książki, prasę, wiadomości, robimy zakupy, 
przeglądamy i szukamy nieustannie informacji. Zdobycie informa-
cji i stałe bycie online to warunek konieczny w erze internetowej. 
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Jednak w niej będą zmieniać się biblioteki. Czy tradycyjne książki zamówimy z dostawą do domu? Czy 
bibliotekarz nadąży za światem rzeczywistym i cyfrowym? Jak w tym odnajdzie się czytelnik? Może 
będzie mu to na rękę, a może będzie chciał czegoś więcej. Nasz cenny czas wypełniają technologie, któ-
re towarzyszą nam w życiu. I tak Internet jako źródło szybkiej informacji jest zawsze i wszędzie, to do 
gry wliczyć należy też nowe dokumenty i zbiory multimedialne oraz biblioteki wirtualne. Życie w cią-
głym biegu poszukiwania danych nie oznacza tego, że ludzie nie będą mieli czasu iść do biblioteki, to 
biblioteka przyjdzie do nich, gdyż każdy z nas uzależniony jest od informacji. 

Nad przyszłością bibliotek zastanawiamy się cały czas. Jak będzie ona wyglądać? Jak książni-
ce poradzą sobie, jak będą funkcjonować i wdrażać nowe technologie (lub będą zmuszone je wprowa-
dzać, by dalej istnieć)?  

Ktoś kiedyś spytał się mnie czy w ogóle będziemy chodzić do bi-
blioteki. Jeszcze kilka lat temu można było przemilczeć to pytanie. 
Po dłuższym przemyśleniu nie wyobrażam sobie bibliotek bez swo-
jej siedziby, gdzie przecież gromadzone są zbiory. Jednak rozmów-
ca temat ciągnie dalej, co z Internetem i bibliotekami cyfrowymi? 
Tworzenie bibliotek wirtualnych nie zastąpi do końca tradycyjnych 
funkcji książnic. Zgodnie z misją bibliotek wirtualnych to masowa 
digitalizacja i archiwizacja zbiorów ma służyć użytkownikom, 
a w głównej mierze być zabezpieczeniem dziedzictwa kulturowego. 
Źródło pierwotnych dokumentów pozostanie w tradycyjnej biblio-
tece, w końcu gdzieś trzeba przechowywać cenne zbiory. 

Warto powrócić do publikacji Scenariusze przyszłości bi-
bliotek [http://frsi.org.pl/scenariusze-przyszlosci-bibliotek/] Fun-
dacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu 
Rozwoju Bibliotek, gdzie przedstawione są nie tylko scenariusze, 

ale pokazana jest także myśl oswojenia się z tym, co czeka biblioteki i bibliotekarzy w perspektywie 
20 lat. Ze wstępu czytamy: 

Myślenie o bibliotece przyszłości jest sposobem uniknięcia prostych sądów: zarówno tych pesy-
mistycznych, głoszących na przykład rychłą śmierć książki i czytelnictwa, jak i tych nazbyt 
optymistycznych, zwiastujących złoty wiek pełnej dostępności kultury i wiedzy. Kształt bibliote-
ki przyszłości niemal na pewno znajdzie się pomiędzy tymi dwoma biegunami i będzie dużo bar-
dziej złożony od każdej, z konieczności uproszczonej, wizji. 

O tym, jak będzie wyglądała biblioteka przyszłości, jaki profil i jakie zadania będą miały biblio-
teki, jakie staną przed nimi wyzwania mówią polscy i niemieccy eksperci. W artykule Goethe Institut 
[http://www.goethe.de/ins/pl/lp/kul/dup/bib/pl11219709.htm] z czerwca tego roku wielu znanych 
badaczy zwróciło uwagę na to jak biblioteki przyszłości łączą się z ich profilem pracy i zadaniami. Po 
pierwsze należałoby przedefiniować pojęcie biblioteki i książki - o tym aspekcie mówi Andrzej Marcin-
kiewicz (dyrektor WBP w Olsztynie): 

W dzisiejszych czasach kultury pieniądza i zbytecznej konsumpcji biblioteka coraz częściej służy 
zaspokojeniu potrzeb informacyjnych i edukacyjnych a coraz rzadziej kulturalnych czy estetycz-
nych. Czytelnictwo w jego tradycyjnym rozumieniu spada, słowo drukowane ukazuje się w co-

raz mniejszych nakładach, rynek prasowy w wersji papierowej szybko się kurczy. Na nowo na-
leżałoby określić definicję książki i czytania. Biblioteki zmuszone są przedefiniować rolę z miej-
sca, gdzie się wypożyczało książki, na miejsce, gdzie ponadto ułatwia się dostęp do treści i 
animuje wydarzenia kulturalne. Nie sposób mówić o jednej bibliotece przyszłości. Inna będzie 
biblioteka akademicka czy wielkomiejska, inna w małej wiosce daleko od szosy. Wspólnym 
mianownikiem obu będzie bibliotekarz. Wykształcony, otwarty, życzliwy i pomocny w nawigo-

waniu przez chaos w gąszczu informacji, re-
komendacji i komentarzy. 

Do roli profesji bibliotekarza powraca 
Artur Jazdon (dyrektor Biblioteki Uniwersy-
teckiej w Poznaniu): 

Bibliotekarze będą organizowali dostęp do 
tych zasobów, bo nie będzie on darmowy. Bę-
dą je porządkować, opisywać metadanymi, 
klasyfikować, hierarchizować, bo bez tej pracy 
„śmietnik informacji elektronicznej” będzie 
bezużyteczny. Ale przede wszystkim będą 
uczyć użytkowników, jak z tego zasobu korzy-
stać! Będą chronić dziedzictwo narodów zapi-
sane w książkach, ale nie jako zabytkach mu-
zealnych, bo książki te - jak i nowo publiko-
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wane wydawnictwa – będą nadal czytane. 

Co z książkami? Jak twierdzi Henryk Hollender (dyrektor Biblioteki Uczelni Łazarskiego) Nie ma zna-

czenia, czy przetrwa książka drukowana: w jednych bibliotekach będzie jej pełno, w innych może wcale 
jej nie być, jednak Lucjan Bąbolewski (dyrektor Książnicy Pomorskiej w Szczecinie) mówi, że czasy, 
w których tradycyjna książka papierowa wyparta zostanie przez e-booki nadchodzą wraz z 
nowym pokoleniem czytelników. Biblioteki, których podstawowa działalność sprowadza się do po-
dawania czytelnikowi papierowej książki, nie wytrzymają elektronicznej konkurencji i stopniowo zaczną 
zanikać. 

Podobnie przyszłość samej książki widzi Stefan Gradmann (profesor bibliotekoznawstwa i na-
uki o informacji na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie): 

W bibliotekach naukowych przyszłości książka drukowana utraci swą pozycję dominującego 
medium. Zostanie całkowicie lub w znacznej mierze zastąpiona przez zasoby cyfrowe, 
które już nie funkcjonują jak materiały analogowe i dzięki temu mogą na zupełnie innych 
zasadach być częścią środowiska badawczego. W rezultacie biblioteka nie będzie już insty-
tucją, która gromadzi zasoby informacji. Bibliotekarze naukowi będą musieli inaczej niż do-
tychczas podchodzić do zawartości swych zasobów. Konieczna będzie kulturowa transpozycja 
od zarządzania zasobami do zarządzania treścią. 

Za granicą scenariusz bibliotek przyszłości wypada lepiej. Jak twierdzi Klaus-Peter Böttger 
(dyrektor Biblioteki Miejskiej w Essen): 
Możliwe są dwa scenariusze. Pierwszy: biblioteka będzie demokratyzującym, realnym i wirtualnym 
miejscem, które zapewni ludziom swobodny dostęp do mediów i informacji – istniejących fizycznie lub 
w postaci plików cyfrowych do pobrania, licencjonowanych lub dostępnych w chmurze informatycznej. 
Realnie istniejąca biblioteka stworzy przyjazne środowisko, które umożliwi nam swobodne i niezależne 
od żadnych instytucji zdobywanie wiedzy, rozwijanie kontaktów międzyludzkich i miłe spędzanie cza-
su. Biblioteka wirtualna zaś będzie służyła klientom w podróży i w domu, spełniając podobną rolę nie-
zastąpionego centrum informacji. 
Drugi scenariusz: społeczeństwo podzieli się na tych, których będzie stać na dostęp do wszelkich in-
formacji i na tych, którzy będą musieli zadowolić się quasi-muzealnymi zbiorami mediów material-
nych. Jestem przekonany i mam nadzieję, że ten pierwszy scenariusz ocali nas przed digitalizacyjnym 
rozłamem społecznym. Niech żyje biblioteka! 

 

Biblioteka przyszłości to biblioteka, która będzie elastyczna w zakresie udostępniania zbiorów 
i profilu ich gromadzenia na różnych nośnikach informacji. Jej wielokulturowość polegać będzie na 
opracowywaniu informacji, ułatwieniu przeszukiwania księgozbioru, organizowaniu akcji kulturalno-
czytelniczych, interaktywności w mediach i serwisach społecznościowych.  

Biblioteka będzie opierać się na wdrożeniu nowych technologii i dostosowaniu ich do czytelni-
ka, księgozbiór będzie uwzględniał ebooki, audiobooki i inne dokumenty, a sama książnica będzie tak-
że udostępniać urządzenia do ich odczytu każdemu czytelnikowi (także poza swoją siedzibą). Natomiast 
w przestrzeni wirtualnej doskonalić będą się biblioteki cyfrowe i udostępniane będą liczniej zbiory bę-
dące dziedzictwem kulturowym. Rozwijające się biblioteki cyfrowe to też dostęp do zbiorów z możliwo-
ścią ich personalizacji (kolekcje, notatki, wirtualne zakładki, komentowanie, opiniowanie, itd.). 

Bibliotekarze będą kadrą przeszkoloną nie tylko z zakresu profesjonalnego wyszukiwania in-
formacji, ale także będą organizować dostęp do treści i wskazywać użytkownikom drogę do ich efek-
tywnego wyszukiwania. Jednak należy pamiętać, iż w niektórych przypadkach udział bibliotekarzy mo-
że okazać się zbędny (łatwe wyszukiwanie w katalogu, zwrot, zamawianie, prolongata dokumentów), 
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np. poprzez stworzenie sieci punktów z możliwością całodobowego zwrotu i odbioru książek rozmiesz-
czone w różnych miejscach poza biblioteką (książkomaty, wrzutnie).  

Czytelnik będzie bardziej doinformowany, będzie mógł korzystać z technologii mobilnych udo-
stępnianych przez bibliotekę poprzez różne aplikacje. Dodatkowo biblioteki przyszłości mogłyby wpro-
wadzić wielofunkcyjne karty biblioteczne, która będą umożliwiać dostęp do kultury poza bibliotecznej. 
Biblioteka przyszłości wychodzi na poszukiwania czytelnika i idzie z duchem czasu. 

Wkrótce druga odsłona artykułu, czyli „Biblioteka miejscem niezwykłym. Przykłady biblio-
tek przyszłości”. Zapraszamy już teraz do lektury! 
Źródła: 1. – http://www.goethe.de/ins/pl/lp/kul/dup/bib/pl11219709.htm;  
2. –http://www.goethe.de/ins/pl/lp/kul/dup/bib/pl10382510.htm;  
3. – http://frsi.org.pl/scenariusze-przyszlosci-bibliotek/  
Źródło zdjęć: 1. – http://myjetpack.tumblr.com/post/43399808071/a-book-of-my-cartoons-will-be-
out-in-late-april; Grafika Google. 
Źródło: Lustro Biblioteki, data dostępu 12.07.2013 

________________________________________________________________ 

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

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

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

Wojciech Rozwadowski 

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

SBP/268166269865948?sk=wall 
 

 
ISBNik: Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych  

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

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

 

Adres redakcji ISBNika. Redaktor: Wojciech Rozwadowski. Adres redakcji: ul. Renesansowa 13 lok. 38 
01-905 Warszawa, tel. 503.382.910, email: wojciech.rozwadowski@gmail.com, isbnik@gmail.com.  

Stale współpracują: Stefan Kubów (Biblioteka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu); Ryszard 
Turkiewicz – emeRyTowany starszy kustosz z Wrocławia; Henryk Hollender (Biblioteka Uczelni Ła-
zarskiego), Barbara Zieleniecka (Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu). 

Redaktor „ISBNika – informatora Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich” dokłada wszelkich starań, aby nie rozsyłać niechcianej poczty. 
Uprzejmie informujemy, iż Państwa adres email został pozyskany bezpośrednio z Państwa strony in-
ternetowej lub z oficjalnych i ogólnie dostępnych baz danych i w związku z tym, w myśl art.10 par. 2 
Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 144.1204) 
niniejszy email nie stanowi przesyłki mającej znamiona spamu. Jeżeli jednak nie życzycie sobie Pań-
stwo dalszych informacji na temat naszej oferty prosimy o odpowiedź z NIE w tytule.  


