
 1 1 1

  

Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych  
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

R. 8, z. 24 (228): poniedziałek, 24 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 

 

 

http://www.lustrobiblioteki.pl/p/kalendarium.html  

 

 

Budowanie relacji z klientem 
XV Ogólnopolską Konferencję Bibliotek Wyższych Szkół Niepublicznych w Polsce, 
Poznań, 12-13 września 2013 roku 

 
Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu zaprasza na jubileuszową XV Ogólnopolską Konferen-
cję Bibliotek Wyższych Szkół Niepublicznych w Polsce. 
● Bliższe informacje znajdziesz na stronie internetowej Konferencji: http://www.wsb.pl/poznan/xv-
ogolnopolska-konferencja-bibliotek-wyzszych-szkol-niepublicznych-w-polsce, data dostępu 22.06.2013 
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8. Forum Młodych Bibliotekarzy w Olsztynie  
Olsztyn, 12-13 września 2013 roku  

8. Forum Młodych Bibliotekarzy odbędzie się w Olsztynie 
12 i 13 września 2013 roku pod hasłem „Biblioteka – Twój 
czas, Twoje miejsce”. 

 
 
● Bliższe informacje znajdziesz na Ogólnopolskim portalu bi-
bliotekarskim SBP, dokument online: 
http://www.sbp.pl/fmb/informacje, data dostępu 22.06.2013 
 
 

KONFERENCJE BRANŻOWE I NAUKOWE – relacje 

Biblioteka w komórce? – przyszłość usług bibliotecznych 
– międzynarodowa konferencja Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego,  
Łódź, 4-6 czerwca 2013 roku 

 
Noelieo, ‘Text a Librarian’, (CC BY 2.0), http://www.flickr.com/photos/41993437@N00/3573845550/  

Celem konferencji była prezentacja przemian, które czynią biblioteki bardziej interaktywnymi, nasta-
wionymi na potrzeby użytkownika. W konferencji udział wzięli przedstawiciele uczelni, ośrodków in-
formacji i bibliotek oraz przedstawiciele sponsorów. Przedmiotem rozważań uczyniono nowe technolo-
gie mobilne, usługi informacyjne online, wygląd i funkcjonalność katalogów interaktywnych 
z interfejsem przystosowanym do telefonów komórkowych, tabletów i innych czytników elektronicz-
nych. 

W prezentacji wprowadzającej w obrady konferencji zwrócono uwagę na połączenia informacji 
pochodzących z różnych miejsc za sprawą hipertekstu oraz wykorzystanie mechanizmu collaborative 
filltering. Kolejne wystąpienia dotyczyły wykorzystania łącz telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, 
tabletów. Omówiono rozwój mobilnych usług bibliotecznych i informacyjnych, przeznaczonych 
w szczególności na telefony komórkowe. Wiele uwagi poświęcono prezentacji usług mobilnych, przygo-
towanych pod kątem studenta – użytkownika biblioteki akademickiej. Z tego punktu widzenia pożąda-
ną usługą mobilną biblioteczną jest katalog OPAC na telefony komórkowe. Jeszcze bardziej pożądaną 
byłaby możliwość ściągnięcia dokumentu na telefon komórkowy [http://porzadek-
rzeczy.bn.org.pl/?p=2088]. Inne usługi na telefon komórkowy, które zostały przywołane, to usługi ty-
pu: zapytaj bibliotekarza, powiadomienia sms z biblioteki o stanie konta czytelniczego, powiadomienia 
w postaci serii SMS-ów jak korzystać z biblioteki. Wśród innych innowacji bibliotecznych, 
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o charakterze usług mobilnych, znalazły się elektroniczne płatności, platformy komunikacji wirtualnej, 
zintegrowany system zdalnego zamawiania kopii. W wystąpieniach pojawił się wątek wykorzystania 
zeskanowego w księgarni kodu kreskowego do poszukiwań w katalogach bibliotecznych. 

Duża grupa zagadnień odnosiła się do kształcenia użytkowników bibliotek uniwersyteckich 
w zakresie wyszukiwania, w tym przeprowadzania kursów związanych z użytkowaniem informacji, In-
ternetu, e-learningowego szkolenia bibliotecznego. Poddano dyskusji kwestie profesjonalizacji dydak-
tycznej roli bibliotekarzy oraz kompetencji informatycznych i pedagogicznych w zawodzie bibliotekarza. 
Pewna grupa zagadnień dotyczyła zapobieganiu wykluczeniu cyfrowemu, kształtowaniu kompetencji 
informacyjnych, w tym koncepcji information literacy. Podniesiono również kwestie gromadzenia 
i selekcji dokumentów elektronicznych. Pokazano jak nowe technologie wpływają na zróżnicowanie 
usług bibliotecznych, dostosowanych do potrzeb różnych grup użytkowników. 

Dla osób zainteresowanych informacją i programem konferencji: 
http://irys.uni.lodz.pl/library/konferencja2013/index.html 

Gospodarz konferencji – Biblioteka Główna Uniwersytetu Łódzkiego wraz z innymi bibliotekami 
wydziałowymi tworzy system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Łódzkiego. Biblioteka prezentuje 
zbiory w wolnym dostępie do półek. Książki ustawione są w układzie rzeczowym według Klasyfikacji 
Biblioteki Kongresu. http://www.lib.uni.lodz.pl/ 

Jolanta Hys  
Źródło: Porządek Rzeczy: blog Pracowni Teorii i Organizacji Bibliografii BN, data dostępu 20.06.2013 

Bibliotekarz uwolniony - deregulacja czy degradacja? 
relacja z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Białystok, 12-14 czerwca 2013 roku  

W dniach 12-14 czerwca 2013 roku w Białymstoku odbyła się konferencja naukowa „Bibliotekarz 
uwolniony - deregulacja czy degradacja?”. Miała ona ustosunkować się do rządowego projektu deregu-
lacji 49 zawodów, w tym bibliotekarzy. Na konferencję zgłosiło się 88 osób, które w większości repre-
zentowały środowisko akademickie. 

Konferencja była podzielona na siedem sesji podczas których wygłoszono 23 referaty. Każdego 
dnia sponsorzy (19 osób) przedstawiali swoje produkty. Podczas obrad rozważano ewolucję zawodu 
bibliotekarza, aspekty etyczne w tym zawodzie, a także kształcenie bibliotekarzy w Polsce i na świecie. 
Szczególne dużo miejsca poświęcono statusowi bibliotekarza dyplomowanego – jego miejsca w środowi-
sku bibliotek akademickich, aspektach prawnych i weryfikacji umiejętności zawodowych bibliotekarza 
w przyszłości. 

Po tych referatach była bardzo żywa dyskusja. Wszyscy byli przekonani, że proponowane roz-
wiązania rządowe przyczyniają się do degradacji zawodu bibliotekarza. Zważywszy, że w bibliotekach 
pracują zarówno absolwenci bibliotekarstwa jak i innych studiów kierunkowych, egzamin na bibliote-
karza dyplomowanego pozwalał stworzyć wykształconą profesjonalnie kadrę biblioteczną, która była 
awangardą tej grupy zawodowej, świadomej swoich praw i wartości. Porównywano bibliotekarstwo do 
profesji prawników czy lekarzy gdzie aplikacje czy specjalizacje zarówno sprawdzają wiedzę z cało-
kształtu pracy w danej dziedzinie a jednocześnie przygotowując do należytego i samodzielnego wyko-
nywania zawodu. Także podnoszą prestiż społeczny. 

nad. Marian Butkiewicz 
Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 21.06.2013 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 

Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej  

Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej: funkcje i wyzwania w XXI 
wieku / red. Stanisław Skórka (red.), Ewa Piotrowska (współ-
pr.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, 
2013,– 294 s.; ISBN 978-83-7271-804-4 

W rozwoju intelektualnym jednostki biblioteki pełnią istotną funkcję jako 
element instytucjonalny przestrzeni edukacyjnej, a także jako część jej infra-
struktury. Bez bibliotek nie można mówić o edukacji, trudno również prowa-
dzić prawidłowy proces dydaktyczny — nawet w erze powszechnego dostępu 
do internetowych źródeł informacji. Artykuły zawarte w tym zbiorze skupiają 
się wokół czterech tematów: ● Kultura informacyjna w przestrzeni biblioteki, 
● Biblioteka jako instytucja nauki i kultury, ● Działalność edukacyjna biblio-
tek zagranicznych, ● Dobre praktyki. 
Zamówienia realizuje księgarnia Wydawnictwa Uniwersytetu Pedagogicznego 

w Krakowie, dokument online: http://www.wydawnictwoup.pl/ksiegarnia/sklep.php?s=karta&id=807, 
data dostępu 22.06.2013  
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Wprowadzenie do historii cyfrowej 

Od digitalizacji i repozytoriów cyfrowych po archiwa WWW i historyczne bada-
nie gier online - Internet stał się ważną perspektywą dla nauki historycznej 
i naszego rozumienia przeszłości. Wprowadzenie do historii cyfrowej to próba 
opisu najważniejszych zagadnień związanych z wykorzystywaniem Internetu 
w badaniach historycznych i z historycznym myśleniem o Sieci. W publikacji 
silnie zaznaczono także wątek otwartości publicznych instytucji pamięci. 

Otwarta publikacja. Ta książka jest otwartym zasobem edukacyjnym 
[http://pl.wikipedia.org/wiki/Otwarte_Zasoby_Edukacyjne]. Oznacza to, że 
można ją bezpłatnie i niezależnie rozpowszechniać, edytować i wykorzystywać 
w pracy dydaktycznej ze studentami. Zasady korzystania z publikacji określa 
licencja Creative Commons Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach 
3.0 Polska [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/]. 

O autorze. Marcin Wilkowski [http://wilkowski.org/] jest uczestnikiem 
programu doktorskiego Katedry Socjologii w Colegium Civitas oraz twórcą por-

talu Historia i Media [http://historiaimedia.org/]. Pracuje w Fundacji Nowoczesna Polska, współpracu-
je z Ośrodkiem Karta w ramach projektu Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej (CATL). Zainicjował i or-
ganizuje polskie edycje THATCamp [http://thatcamp.pl/], spotkania i warsztaty dla wszystkich zainte-
resowanych obecnością humanistyki w Internecie oraz otwartością edukacji i instytucji kultury. 
Wydawca: Instytut Kultury Miejskiej 
Do pobrania 
● Pobierz PDF [1.6MB]: http://historiaimedia.org/wp-content/plugins/download-

monitor/download.php?id=34  
● Pobierz epub [2.9MB]: http://historiaimedia.org/wp-content/plugins/download-

monitor/download.php?id=36  
● Pobierz mobi [1.5MB]: http://historiaimedia.org/wp-content/plugins/download-

monitor/download.php?id=35  
Źródło: Wprowadzenie do historii cyfrowej, data dostępu 19.06.2013 

 

Wolne licencje w nauce. Instrukcja: otwarta kultura  

Chcąc odpowiedzieć na rosnące potrzeby nauki polskiej, w publikacji „Wolne 
licencje w nauce. Instrukcja” oraz pozostałych działaniach edukacyjnych: 
● staramy się przystępnie wyjaśnić podstawy prawa autorskiego i licencji 
Creative Commons, 
● chcemy przekonać autorów, że warto wykorzystywać wolne licencje 
do publikowania własnych 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 argumenty, za pomocą których mogą przekonywać wydawców 
do publikowania na otwartych licencjach. 
Opracowane w ramach projektu Spółdzielnia Wiedza finansowanego ze środ-
ków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

● Pobierz PDF:  
http://ngoteka.pl/bitstream/handle/item/166/Wolne%20licencje%20w%20nauce_Instrukcja.
pdf?sequence=1  

Źródło: Centrum Cyfrowe, data dostępu 19.06.2013 
Zobacz również: Publikacja „Wolne licencje w nauce. Instrukcja” do pobrania / Emanuel Kulczycki. – 
Warsztat badacza, dokument online: http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/publikacja-wolne-
licencje-w-nauce-instrukcja-do-pobrania/, data dostępu 20.09.2013 



 5 5 5

INFORMACJE DLA FACHOWCÓW 

Święto książki ministra Bogdana Zdrojewskiego: Nowa Polona na 85-lecie Bi-
blioteki Narodowej  

- Mamy dziś święto książki. Dla mnie jest istotne, że ten dzień to 
nie tylko dzień dzisiejszy, ale każdy dzień następny. Oczywiście 
jest to dzień książki cyfrowej i każdy następny dzień będzie wła-
śnie takim dniem. Ponad 70 tys. pozycji dostępnych w Internecie 
za pośrednictwem komputera i Internetu to wynik pracy wielolet-
niej, aby Polska znalazła się w pierwszej piątce państw europej-
skich, które o takich projektach marzą, a niektóre je mają – po-
wiedział Bogdan Zdrojewski, minister kultury i dziedzictwa naro-
dowego, podczas konferencji prasowej w Bibliotece Narodowej 
w czwartek 20 czerwca. Konferencja połączona była z uroczystym 
uruchomieniem Nowej Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona.  

Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, stwierdził, że „Polona to rewolucja w udo-
stępnianiu zbiorów – opublikowane w niej najwyższej jakości cyfrowe kopie książek, czasopism, map, 
nut, fotografii i rycin można nie tylko oglądać, ale także pobierać i dowolnie wykorzystywać – za darmo 
i bez ograniczeń. Portal przewiduje możliwość dzielenia się oglądanymi zbiorami na portalach społecz-
nościowych. Do końca roku liczba udostępnianych woluminów sięgnie 300 tysięcy”. 

Uruchomienie Nowej Biblioteki Cyfrowej Polona poprzedziło jubileuszową uroczystość 85-lecia 
narodowej książnicy. Z tej okazji minister Bogdan Zdrojewski wręczył odznaczenia resortowe pięciu 
pracowniczkom Biblioteki Narodowej, a także Maciejowi Wituckiemu, prezesowi Telekomunikacji Pol-
skiej, w uznaniu zasług tej firmy dla stworzenia bezpłatnego szerokopasmowego dostępu do internetu 
dla tysięcy bibliotek w Polsce.  

Dodatkowym wydarzeniem było otwarcie gmachu głównego biblioteki po gruntownym remon-
cie. – To jednak dopiero zakończenie pierwszego etapu prac – zapowiedział dyrektor Tomasz Makowski. 
Wyremontowano gmach biblioteki od zewnątrz, wymieniono okna i kaloryfery, a teraz zaczynamy re-
mont wnętrz – dodał z satysfakcją. (fran) 
Źródło: Rynek Książki.pl, data dostępu 21.06.2013 

Zmiana siedziby Komisji Zarządzania i Marketingu ZG SBP 

Informuję Państwa, że Komisja Zarządzania i Marketingu ZG SBP zmieniła swoją 
siedzibę, jest nią obecnie Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Instytut Filolo-
gii Polskiej przy ul. Wita Stwosza 55 w Gdańsku.  

dr Maja Wojciechowska 
● więcej informacji znajdziesz tutaj:  
http://www.sbp.pl/sbp/komisje_sekcje_zespoly/komisja_zarzadzania_i_marketingu
, data dostępu 21.06.2013 

Konkurs „Modernizacja Roku 2012” 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku bierze udział w konkursie 
Modernizacja Roku 2012. Prezentujemy Bibliotekę Manhattan w kategorii Najcie-
kawsze adaptacje wnętrz. 

Rozpoczął się plebiscyt internetowy, który będzie trwał do końca lipca. Jeże-
li podoba się Wam Biblioteka Manhattan, serdecznie zapraszam do wzięcia udziału 
w głosowaniu. Głosować można na stronie: www.modernizacja-roku.pl/plebiscyt .  
Jesteśmy w zakładce: NAJCIEKAWSZE ADAPTACJE WNĘTRZ. Każdy może oddać 
jeden głos dziennie z jednego adresu IP. 

Informacja o głosowaniu pojawiła się już na FB bibliotecznym: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=537515896285712&set=a.125116824192290.9385.1240
93614294611&type=1&theater. Zachęcamy do jej udostępniania. Będziemy wdzięczni za każdy oddany 
głos. 

nad. Natalia Gromow 
Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 20.06.2013 
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Nigeria – relacja z podróży i zjazdu bibliotekarzy nigeryjskich, część 2 

Viktoria Okojie (Librarians Registration Council of 
Nigeria) w towarzystwie Ewy Kobierskiej-Maciuszko 

Dzień czwarty i piąty – biorę udział w obradach tylko 
częściowo, bo dominują sprawy proceduralne (jak to 
na zjazdach krajowych) i wewnętrzne NLA, więc mam 
trochę czasu na życie towarzyskie i dalsze zwiedzanie. 
Nigeryjczycy są nadzwyczaj towarzyskimi i otwartymi 
ludźmi i to zarówno chrześcijanie jak i muzułmanie, 
rozmawiają ze sobą i ze mną praktycznie bez przerwy 
i o wszystkim, również o bibliotekarstwie. Po mojej 
prezentacji mnóstwo ludzi pyta o szczegóły: o nowe 
budynki bibliotek w Polsce, o to w jaki sposób budo-
waliśmy strategię SBP i kto nam w tym pomagał, 
wreszcie o język wykładowy w polskich szkołach; są 

raczej zdziwieni, że nie jest to angielski, a starsi, często absolwenci uczelni w b. ZSRR zagadują do 
mnie po rosyjsku i dziwią się, że rosyjski i polski to nie to samo. Zjazd około 600 bibliotekarzy jest 
w Calabarze wydarzeniem kulturalnym i medialnym, ale także komercyjnym. Wokół centrum konfe-
rencyjnego, w którym toczą się obrady, rozłożył się natychmiast olbrzymi bazar z asortymentem raczej 
odległym od bibliotekarstwa, natomiast dla sponsorów zjazdu zarezerwowano ekskluzywną przestrzeń 
na I piętrze tuż przy sali obrad. Duża oferta książek, zwłaszcza dla bibliotek szkolnych, skromna oferta 
mebli i wyposażenia, ale są też stoiska wielkich firm: Bruynzeel (regały przesuwne) i Proquest. Ci dwaj 
ostatni bardzo się ucieszyli na wieść, że firmy znane są również w Europie Centralnej. 

W wolnych chwilach zwiedzałam. 
Ogród Botaniczny – skromny ale szczycący się współpracą z Kew Gardens, interesujący dla 

Europejczyka, choć nie jest to szczyt sezonu owocowego. Wreszcie zobaczyłam jak wygląda papya 
i drzewo chlebowe i zrobiłam sobie zdjęcie, pod skromnym wprawdzie, ale jednak – baobabem! 

Muzeum Niewolnictwa – położone tuż nad rzeką Cross, tą samą, którą przez 300 lat spływały 
łodzie handlarzy pełne niewolników, z dość nowoczesną, prawie interaktywną ekspozycją, robi wstrzą-
sające wrażenie. Problem niewolnictwa w pamięci historycznej Nigeryjczyków jest czymś takim jak dla 
nas zabory i wszystkie powstania razem wzięte – każda rodzina przenosi przez pokolenia cząstkę tej 
martyrologii. Do tego stopnia, że w trakcie wspólnego zwiedzania, czuli się niezręcznie wobec mnie, 
jako przedstawicielki rasy oprawców, aż jedna z dziewczyn wyraziła to spontanicznie, mówiąc, że prze-
cież mnie to nie dotyczy, bo ten biały kat na obrazku to przecież nie Polak. Jako żywo przypomniały mi 
się nasze delikatne rozmowy z kolegami z Niemiec w czasie wspólnego zwiedzania Warszawy… 

Calabar by night – przy okazji przejazdu na wieńczący zjazd diner na miejscowym Uniwersy-
tecie obejrzałam wieczorną odsłonę miasta, pulsującego dźwiękami i kolorami jeszcze bardziej niż za 
dnia. Prowadzenie samochodu w mieście afrykańskim to temat na oddzielne opowiadanie. Podziwiam 
tutejszych kierowców lawirujących w tłumie pieszych i przemieszczających się dość sprawnie, mimo 
gigantycznych korków. Nocą dochodzi jeszcze kwestia widoczności – latarnie są tylko przy głównych 
ulicach a część kierowców w ogóle nie używa (nie ma?) świateł, w zamian bez przerwy trąbią, ale poży-
tek z tego minimalny, bo klaksonu używają tu wszyscy jako podstawowego sposobu komunikowania 
się na drodze. 

Kolacja przekroczyła wszystkie dotychczasowe poziomy celebry – suknie pań, ze szlachetnych 
tkanin z tłoczonym lub haftowanym wzorem (doskonale uszyte, z wyraźną intencją eksponowania figu-
ry a nie jej ukrycia), z fantazyjnymi nakryciami głowy (akede), których sposób wiązania subtelnie sy-
gnalizuje przynależność etniczną. Panowie w obszernych, równie ozdobnych, choć raczej w pastelo-
wych kolorach, kaftanach (tak, to nazwa oryginalna, choć z wariantami w różnych dialektach: agbada, 
babbanriga, grand bubu), z rozciętymi rękawami sięgającymi ziemi, co i raz zamaszystym gestem za-
rzucanymi na ramiona – wszystko to wygląda jak baśń z 1001 nocy. Ubiór ten choć kulturowo związa-
ny z islamem, używany jest również przez chrześcijan przy uroczystych okazjach. 

W moich minimalistycznych europejskich sukienkach czułam się trochę jak kopciuszek, wiec 
w końcu i ja zakupiłam damską wersję kolorowego kaftana. W ogóle z trudem wyczuwałam tutejsze 
kody kulturowe: długie przemowy ku czci wszystkich i przez wszystkich (choć tradycja toastów i nam 
nie jest obca), zupełne nieliczenie się z czasem (2 godz. spóźnienia w stosunku do planu to norma, dla-
tego rozkłady jazdy nie istnieją, cudem latają samoloty). Z rzeczy poważniejszych: silna hierarchia spo-
łeczna objawiająca się nadzwyczajnym szacunkiem wobec osób starszych wiekiem i rangą (do tego 
stopnia, że nikt nie podejdzie po miskę konferencyjnego ryżu, dopóki Executives and Guests nie zosta-
ną obsłużeni). Kwestie genderowe – wbrew moim oczekiwaniom nasze koleżanki po fachu twierdziły, że 
nie ma problemu, przy czym podkreślały zasługi Pierwszej Damy na tym polu. Faktycznie, robiły wra-
żenie dość pewnych swojej pozycji, choć trzeba pamiętać, że rozmawiałam z kobietami sukcesu - wy-
kształconymi i raczej niezależnymi finansowo. Ten status, jak wszędzie, jest okupiony sporym wysił-
kiem – w konferencji brało udział przynajmniej czworo niemowlaków zamotanych na plecach matek 
(zresztą spały słodko). 
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Dzień szósty – ostatnie rozmowy i powrót do Abudży. 
Wracamy dużą grupą do Abudży. Większość przesiądzie się tam na dalsze loty krajowe lub do 

samochodów. W samolocie siedzimy razem z przewodniczącym Abdulsalamim i obiecujemy sobie dal-
sze kontakty polsko-nigeryjskie, tak żeby co roku ktoś jechał w jedną lub w drugą stronę. Tak więc na 
ten rok już koniec, w przyszłym roku kolej na wizytę strony nigeryjskiej w Polsce – być może przy oka-
zji kongresu IFLA w Lyonie. 

Mam jeszcze dzień w Abudży, towarzyszyć mi będą Viktoria z Librarians’ Registration Council 
(agencja rządowa rejestrująca w drodze certyfikacji wszystkich bibliotekarzy – w Nigerii jest to zawód 
jak najbardziej regulowany!) i Nimed – skarbnik NLA. Jednak nauczona doświadczeniem, że dzień 
z moimi gospodarzami zaczyna się ok. 12.00, wymykam się z hotelu skoro świt na samotne zwiedzanie 
miasta. Po nocnej burzy przez moment czuję orzeźwiający powiew, ale już ok. 9.00 jest upał. Abudża 
pusta w ten sobotni poranek, na chodnikach, poza śmigającymi spod nóg jaszczurkami, jestem jedy-
nym przechodniem, tak więc każdy przejeżdżający kierowca trąbi na mnie, co ma wyrażać uprzejmą 
intencję podwiezienia mnie dokądkolwiek - żeby biała kobieta chodziła piechotą dla przyjemności – to 
się nikomu w głowie nie mieści! Abudża tym razem robi lepsze wrażenie – są tam też dzielnice pełne 
zieleni, ciche i wytworne – z willami ukrytymi za murami; dobre wrażenie psują zwoje drutu kolczaste-
go na szczytach murów – najwyraźniej na wypadek zagrożeń poważniejszych niż graffiti. Po południu 
moje przewodniczki proponują ciekawostki etnograficzne – targ rzemiosła ludowego, gdzie wreszcie 
znalazłam czarną lalkę-szmaciankę (w normalnych sklepach są tylko białe w stylu disneyland) i wielkie 
nigeryjskie wesele – żenił się znajomy jednej z nich. Potem już wyjazd na lotnisko i nocny lot do Frank-
furtu – do widzenia Nigerio! 
● Zobacz galerię zdjęć z wyjazdu: http://www.sbp.pl/galeria/szczegoly?galeria_id=8746  
● Zobacz prezentację Ewy Kobierskiej-Maciuszko przedstawioną na Zjeździe Stowarzyszenia Bibliote-
karzy Nigeryjskich: http://www.slideshare.net/PortalSBP/poland-libraries-nlasbp  

Ewa Kobierska-Maciuszko 
18 czerwca 2013 roku 
Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarskich SBP, data dostępu 19.06.2013 

Impact Factor – edycja 2013 

Właśnie pojawiła się tegoroczna 
edycja Journal Citation Re-
ports® nazwana Journal Citation 

Reports® 2013 Edition 
[http://wokinfo.com/products_t
ools/analytical/jcr/]. Mamy za-
tem nie tylko nowe współczyn-
niki wpływu, ale również nową 
nazwę edycji. Do tej pory aktu-
alne edycji były numerowane 
„rokiem poprzednim”. Czyli 
w zeszłym roku mieliśmy edycję 

2011 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_

badacza/impact-factor-2011-wlasnie-ukazal-nowy-ranking-journal-citation-reports/]. 
Można zatem zabrać się do przeglądania i analizowania zmian. Przedwczoraj Thomson Reuters 

uruchomił oficjalny kanał Impact Factor na Twitterze [https://twitter.com/ImpactFactor] i podawał 
tam różne ciekawe dane związane z aktualną edycją. 

The 2013 edition of the Journal Citation Reports 
[https://twitter.com/search?q=%23JournalCitationReports&src=hash] will include 

listings in 232 disciplines; 83 countries are represented 
– Impact Factor (@ImpactFactor) June 18, 2013 

[https://twitter.com/ImpactFactor/statuses/347095706722500609] 
573 journals appear in both the Science and Social Sciences editions of the upcoming Journal Ci-

tation Reports [https://twitter.com/search?q=%23JournalCitationReports&src=hash]  
– Impact Factor (@ImpactFactor) June 19, 2013 

[https://twitter.com/ImpactFactor/statuses/347172918649843713]  
1,296,506 citable items from 2012 are reported in the 10,583 titles listed in the 2013 edition of 

the Journal Citation Reports 
[https://twitter.com/search?q=%23JournalCitationReports&src=hash] 

– Impact Factor (@ImpactFactor) June 19, 2013 
[https://twitter.com/ImpactFactor/statuses/347148873216688128] 

Więcej informacji tutaj: http://wokinfo.com/products_tools/analytical/jcr/. 
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Wykaz czasopism z nowym IF 

Warto pamiętać, że w nowych zasadach oceny czasopism 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/zasady-oceny-czasopism-w-2013-roku/] pojawił się taki za-
pis: „Uwzględnia się czasopisma naukowe umieszczone na liście Journal Citation Reports (JCR), do-
stępnej na dzień 31 sierpnia roku przeprowadzania oceny czasopism naukowych, posiadające obliczo-
ny pięcioletni lub dwuletni współczynnik wpływu Impact Factor (IF)”. 

Emanuel Kulczycki 
Źródło: Warsztat badacza, data dostępu 19.06.2013 

Nowe programy studiów mają zwiększyć szanse absolwentów na rynku pracy 

Reforma nie dzieli uczelni na lepsze 
i gorsze, kierunki zawodowe są bardzo po-
trzebne – uważa prof. Zbigniew Marciniak, 
były wiceminister nauki i szkolnictwa wyż-
szego. Jego zdaniem, przyjęte przez rząd 
założenia nowelizacji prawa o szkolnictwie 
wyższym są korzystne z punktu widzenia 
studentów, bo są lepiej dostosowane do 
rynku pracy. Tłumaczy, że więcej praktyki 
na studiach umożliwi studentom podjęcie 
pracy w szerszej niż dotychczas grupie za-
wodów.  

– Zamysł nie polega na tym, żeby 
zabrać uczelniom, w szczególności uniwer-

sytetom to, co już robią. Raczej chodzi o zachęcenie uczelni zawodowych, żeby poszły jeszcze mocniej 
w kierunki praktyczne – mówi Agencji Informacyjnej Newseria prof. Zbigniew Marciniak, były wicemi-
nister nauki i szkolnictwa wyższego.  

Jego zdaniem obecny program kierunków o profilu praktycznym nie przystaje do oczekiwań 
studentów, bo są prowadzone w sposób ogólnoakademicki.  

– Ja to oceniam z punktu widzenia przyszłego studenta. Większość studentów nie marzy 
o tym, żeby mieć karierę naukową, raczej chcą zdobyć dyplom, który umożliwi im zatrudnienie 
w zakresie pewnej grupy zawodów – tłumaczy. – Skoro taka jest tendencja potrzeb, to przepisy starają 
się to skodyfikować, żeby ułatwić podstawowym interesariuszom, czyli studentom, jak najlepsze stu-
dia. 

Projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw zakła-
da m.in. zróżnicowanie uczelni na akademickie i zawodowe. Podział ten ma poprawić jakość kształce-
nia zarówno praktyków, jak i teoretyków.  

– Oczywiście nie wolno zapomnieć o kształceniu tej szpicy, która będzie potem kadrą akade-
micką. O to dbamy należycie i nawet nam się udaje mieć tu sukcesy, w końcu to nasi studenci wygry-
wają różne międzynarodowe konkursy – podkreśla profesor.  

Jego zdaniem kluczem do poprawy jakości kształcenia jest wyraźne określenie zasad dotyczą-
cych kształcenia na poszczególnych profilach studiów.  

– Trzeba wyraziście powiedzieć, jakie warunki trzeba spełniać, żeby prowadzić kształcenie na 
profilu ogólnoakademickim, a jakie warunki, nie mniej trudne, trzeba spełnić, żeby uczyć praktycznie, 
bo tam muszą być praktycy, musi być dużo praktyk. To są dwa różne aspekty kształcenia na poziomie 
wyższym, ale nie jest tak, że jeden jest ważniejszy, drugi jest mniej ważny – tłumaczy prof. Zbigniew 
Marciniak.  

Przekonuje, że same uczelnie chcą położyć większy nacisk na praktykę i finansowo są w stanie 
sprostać temu wyzwaniu.  

– Nie ma dwóch zdań, że niektóre aspekty kształcenia praktycznego mogą pociągnąć za sobą 
dodatkowe koszty, np. dobrze zorganizowane praktyki, ale uczelnie sobie z tego zdają sprawę. Przypo-
mnę, że finansowanie szkolnictwa wyższego skonstruowane jest w taki sposób, że uczelnia dostaje do-
tację na prowadzenie kształcenia, a nie rozlicza koszty z ministerstwem, wobec tego to jest kwestia 
mądrego planowania, czyli przesuwania środków – podkreśla były wiceminister nauki i szkolnictwa 
wyższego. 
Źródło: Newseria.pl, data dostępu 20.06.2013 

________________________________________________________________ 



 9 9 9

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 
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