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KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE – zaproszenie 

Sektor 3.0 - Technologie w organizacjach pozarządowych 
konferencja branżowa, Warszawa, 21-23 maja 2012 roku 

Organizatorem wydarzenia jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Fundacja Rozwoju Społe-
czeństwa Informacyjnego. Podobnie jak w roku ubiegłym tegoroczna konferencja będzie miejscem de-
baty na temat roli nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności organizacji poza-
rządowych w Polsce. Konferencja to największe tego typu wydarzenie adresowane do przedstawicieli 
NGO, liderów branży IT, naukowców oraz tych wszystkich, dla których wdrażanie ICT to szansa na 
usprawnienie działania własnych instytucji. 

Celem tegorocznej konferencji jest przede wszystkim próba zdiagnozowania potrzeb technolo-
gicznych organizacji pozarządowych oraz integracja wokół pięciu bloków tematycznych: Nowoczesna 
Komunikacja, Sieciowanie i Ludzie, Zarządzanie Organizacją, Skuteczny Fundraising, Technologia 
i Bezpieczeństwo. Uczestnicy będą mieli także szansę zapoznania się z przykładami zastosowania no-
wych rozwiązań w obszarze ICT i dobrymi praktykami z kraju i zagranicy (min. USA). 

Wydarzenie podzielone jest na kilka części. W trakcie pierwszej przedstawione zostaną prezen-
tacje gości krajowych i zagranicznych. W drugiej uczestnicy wezmą udział w wybranych przez nich 
ścieżkach tematycznych. Po ich zakończeniu odbędzie się forum eksperckie z udziałem prelegentów 
prowadzących wcześniej poszczególne sesje, którzy min. podzielą się swoimi wrażeniami z odbytych 
warsztatów oraz przedstawią swoje rekomendacje w zakresie możliwości wdrażania ICT w organiza-
cjach pozarządowych w Polsce. 

Centrum Artystyczne Fabryka Trzciny Sp. z o.o. 
03-759 Warszawa, ul. Otwocka 14 

tel. (22) 619 05 13  
● rejestracja: http://www.sektor3-0.pl/web/formularz_rejestracyjny  
● jak dojechać: http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/jak_dojechac?konferencja_id=4909  
● program: http://www.sektor3-0.pl/web/program?day=1  
Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 20.04.2012 
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KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE – relacje 

Od „Ala ma kota” do e-matury  
– międzynarodowa konferencja o designie w edukacji,  
Warszawa, 18 kwietnia 2012 roku 

Międzynarodowa konferencja Od „Ala ma kota” do e-matury. Uczenie dobrze zaprojektowane – design 
w procesie edukacji odbyła się w BN w środę, 18 kwietnia. Poruszana tematyka obejmowała najszerzej 
rozumiane projektowanie materiałów edukacyjnych – od ilustracji w podręcznikach, przez programy 
komputerowe wspomagające uczenie, aż do zagadnień technologicznych, jak wykorzystanie smartfo-
nów i tabletów w szkole. Prelegenci z 11 krajów wygłosili 15 referatów, poprzedzonych debatą o jakości 
współczesnych projektów materiałów edukacyjnych w Polsce. Na zakończenie uczestnicy mieli możli-
wość bezpośredniej rozmowy z autorami wystąpień. 

Podczas uroczystego otwarcia głos zabrali: wicedyrektor BN Ewa Potrzebnicka, przewodnicząca 
EUNIC Warszawa Ulla Krauss-Nussbaumer, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego dr Monika 
Smoleń, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Ewa Synowiec, dyrektor NInA Mi-
chał Merczyński, Janusz Krupa (MEN) oraz dyrektor Biura Edukacji m.st. Warszawy Joanna Gospo-
darczyk. 

Podczas konferencji międzynarodowi eksperci dyskutowali na temat zależności między desi-
gnem materiałów dydaktycznych a ich efektywnością w procesie nauczania. Jednym z celów było po-
kazanie, że dobrze zaprojektowane podręczniki mogą poprawić skuteczność przyswajania informacji, 
podnieść jakość nauczania i zwiększyć atrakcyjność procesu nauki. 

Omówione zostały sposoby projektowania materiałów edukacyjnych oraz ich forma, która 
w dobie cyfryzacji przestaje być oczywista. Codzienne korzystanie z Internetu sprawia, że dzisiejsi 
uczniowie przyzwyczajeni są do informacji w kształcie dostarczanym przez wyszukiwarki internetowe. 
W efekcie tracą oni umiejętność efektywnego korzystania z danych zawartych w książkach. Czy zatem 
układ graficzny podręczników powinien być projektowany tak jak materiały używane w nowych me-
diach? Czy projekty podręczników powinny czerpać z popularnej i lubianej estetyki komiksowej? Czy 
narzędzia interaktywne (tablety, e-booki, e-czytniki) przejmą rolę papierowych podręczników, czy będą 
tylko ich uzupełnieniem? 

Relacja wideo z konferencji zostanie wkrótce opublikowana online. 
Pobierz materiał prasowy organizatora: http://bn.org.pl/download/document/1333551959.pdf  
Organizatorzy: EUNIC Warszawa, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Narodowy Instytut 
Audiowizualny, Biblioteka Analiz […]  
Kompletna informacja dostępna na stronie internetowej Biblioteki Narodowej, dokument online: 
http://www.bn.org.pl/aktualnosci/356-od-ala-ma-kota-do-e-matury-%E2%80%93-konferencja-o-
designie-w-edukacji.html, data dostępu 19.04.2012 

Z ŻYCIA SEKCJI 

2012. Rok Janusza Korczaka 
- wystawa, Kraków, 18 kwietnia-30 czerwca 2012 roku 

Organizator: Biblioteka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzew-
skiego, ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków  

Zapraszamy do obejrzenia wystawy poświeconej Januszowi Korczakowi. 
Właśnie upływa 70 lat od jego tragicznej śmierci w obozie w Treblince, a także 
100 lat od założenia Domu Sierot w Warszawie. Pan Doktor mówi, że każde 
dziecko ma prawo do swoich tajemnic i do swoich marzeń. Pan Doktor pozwala 
nam hałasować szaleć. Mówi, że gdyby tego zakazać dziecku, to jakby nakazać 
sercu, żeby przestało bić. 

Wystawę można obejrzeć w Bibliotece Krakowskiej Akademii im. An-
drzeja Frycza Modrzewskiego [http://www.facebook.com/BibliotekaKAAFM] do 
końca czerwca. 
Źródło: Biblioteka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 
data dostępu 19.04.2012 
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Biblioteka Uczelni Łazarskiego  
w Warszawie 

 

Więcej zdjęć: Biblioteka Uczelni Łazarskiego, 
dokument online: 
http://www.facebook.com/pages/Biblioteka-
Uczelni-
%C5%81azarskiego/244091182320542,  
data dostępu 16.04.2012 

Biblioteka Wyższej Szkoły  
Humanitas w Sosnowcu 

 

Kolejna akcja bibliotekarzy WSH. A tak prezen-
tują się bibliotekarki przy tworzeniu zakładek;) 

Więcej zdjęć: Biblioteka Wyższej Szkoły Huma-
nista w Sosnowcu, dokument online: 
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=4158365
58429515&set=a.415835931762911.103056.178658
982147275&type=3&theater, data dostę-
pu19.04.2012 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 

Przegląd Biblioteczny 1/2012 

ISSN: 0033-202X 
Spis treści 
Artykuły 
● Elżbieta B. Zybert: Współczesne biblioteki więzienne i działal-
ność kulturalno-oświatowa w polskich zakładach służby więziennej 
● Remigiusz Sapa: Dostęp do zasobów informacji naukowej generowanej i 
udostępnianej lokalnie: serwisy WWW polskich instytucji akademickich z 
obszaru informatyki 
● Zuzanna Wiorogórska: Teoria ugruntowana i jej wybrane zastosowania 
w badaniach z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa 
● Jolanta Mazurek: Polskie biblioteki cyfrowe w opinii pracowników nauki 
Sprawozdania 
● 100. Zjazd Bibliotekarzy Niemieckich (Berlin, 7-10 czerwca 2011 r.) (Kry-
styna Hudzik) 

● „Książka i prasa w kulturze”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Bydgoszcz, 13-14 października 
2011 r.) (Magdalena Przybysz-Stawska) 
● „Kraków-Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX w.”. XI Międzynarodowa Konferencja Na-
ukowa (Kraków, 15-16 listopada 2011 r.) (Adrian Uljasz) 
Recenzje i przeglądy piśmiennictwa 
● Global Perspectives on School Libraries: Projects and Practices. Boston 2011 (Bogumiła Staniów) 
● Petr S. Sokov: Vysshyje bibliotechno-informacionnoje obrazovanie v Rossii: istorija i sovremennyje 
tendencji ravitija: monografija. Moskva 2011 (Zdzisław Gębołyś) 
● Jolanta Chwastyk-Kowalczyk: Katyń, dipisi, PKPiR na łamach polskich czasopism uchodźczych. 
Kielce 2011 (Adrian Uljasz) 
● Przegląd piśmiennictwa krajowego (Barbara Koryś)  
● Z lektur zagranicznych (Jacek Wojciechowski)  
Z życia SBP 
● Kronika życia naukowego (Ewa Chuchro) 
Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Wydawnictwa SBP, dokument online: 
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=13&wydanie_id=118, data dostępu 19.04.2012  
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INFORMACJE DLA FACHOWCÓW 

Nie czytaj. Książki gryzą 

Nie czytaj, książki gryzą, są ciężkie - nawołują pisarze, dziennikarze i artyści w kampanii „Czytaj! Zo-
bacz więcej”. Spot w przewrotny sposób ma zachęcać do czytania książek. Choć część internautów 
uważa, że ten pomysł na promocję czytelnictwa jest trafiony, to inni są zdania, że lepiej pieniądze za-
inwestowane w akcję wydawać na wyposażenie bibliotek. 

Joanna Brodzik, Karolina Gruszka, Tomasz Kammel, Janusz L. Wiśniewski czy Michał Że-
browski spacerując wśród półek pełnych książek nawołują - „nie czytaj”. Wymieniają wady czytania, 
które najczęściej przytaczają ci, którzy po książki nie sięgają. Ta przewrotna kampania ma jednak za-
chęcić do czytania i jest związana ze zbliżającym się Światowym Dniem Książki. 

● Pełną wersję spotu znajdziesz tutaj: 
http://www.youtube.com/watch?v=CatLpOUHw-
mE&context=C4c35709ADvjVQa1PpcFOmCH5kM2ZP0h
GuXwOXsgPGE05GRug7iFw%3D  

Ponad połowa Polaków nie czyta. „Jak można nie 
czytać?” – dziwi się @Dorota. „Na tle naszej społeczności 
'wychodzę' na dziwaka, bo potrafię 'połknąć' książkę 
w jeden dzień. Bez względu na jej objętość. Czytam wszę-
dzie - w autobusie, w drodze do pracy, w sklepie” – doda-
je. „Od początku roku przeczytałam już 64 książki - pro-
wadzę bloga recenzenckiego, więc mam dodatkową mo-
tywację”– napisała @Zielona Cytryna. 

@Dorota i @Zielona Cytryna należą jednak do 
mniejszości. Według badań przeprowadzonych w 2010 roku przez Pracownię Badań Czytelnictwa Bi-
blioteki Narodowej we współpracy z TNS OBOP ponad połowa Polaków nie przeczytała w ciągu roku 
ani jednej książki. I to właśnie do nich skierowano kampanię „Czytaj! Zobacz więcej”, przygotowaną 
przez Bibliocreatio i Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego. 

„Nie zrozumieją ironii”. „Uczę niemieckiego w gimnazjum, przy okazji rozmawiania o czasie 
wolnym pytam uczniów, czy i co czytają. Przeraża mnie fakt, że wielu z nich zgłasza, że ostatnia czyta-
na przez nich książka to „Pinokio”, „Dzieci z Bullerbyn” czy inna lektura z wczesnych klas podstawów-
ki” – napisała @Kinga. @Joanna, która jest bibliotekarką na warszawskiej Ochocie napisała: „Z moich 
15-letnich obserwacji wynika, że albo czytamy dużo albo wcale.” 

Internauci mają jednak obawy co do tego, czy kampania zostanie odebrana właściwie. @Kinga 
uważa, że jej adresaci „nie zrozumieją ironii, tylko odbiorą to dosłownie - nie czytaj, po co ci to, kom-
puter i inne twoje rozrywki są lepsze.” Podobne obawy ma @Iza: „podzielam częściowo wątpliwości, czy 
nieczytający rozpoznają ironię.” 

Książki za drogie. „Problem z czytelnictwem jest taki, że książki są bardzo drogie” – uważa 
@Miecio. Podobnego zdania jest także @Kamil: „Uwielbiam czytać i wolałbym zamiast kampanii 
zmniejszyć VAT na książki.” @Teresa dodaje: „Wydanie około 30-40 zł na książkę przekracza moje 
możliwości.” Inni internauci szukają ratunku w bibliotekach, które są alternatywą dla drogich ksią-
żek.”Ja osobiście regularnie chodzę do biblioteki raz w miesiącu razem z moim 6 letnim synem. Ma on 
swoją kartę i też wybiera sobie książeczki, które czytamy wieczorami. Moja statystyka to 5 książek 
miesięcznie” - przyznaje @Iwona. 

Niektórzy, tak jak @Teresa, zarzucają bibliotekom, że nie ma w nich nowości: „Podejrzewam, że 
jej księgozbiór, to głównie darowizny po zmarłych czytelnikach. Ile razy można czytać te same klasyki” 
- bulwersuje się internautka i dodaje: „Nie propagujmy czytania, bo jest to drogie hobby.” Przeciwnego 
zdania jest @Joanna, która podkreśla, że „teraz biblioteki to nowoczesne ośrodki informacji”. 
@Karolina dodaje, że zamiast inwestować w kampanię, lepiej zainwestować w biblioteki: „to dałoby 
więcej niż ironiczne kampanie których nieoczytany Polak nie zrozumie.” 

„Czytaj! Zobacz więcej”. Organizatorzy kampanii wyjaśniają, że celem ich akcji jest zachęcenie 
do czytania, dzielenie się książkami i obdarowywanie nimi bliskich. Ponadto chcą pokazać, że czytanie 
łączy ludzi i daje im wspólne tematy do rozmów. Podkreślają, że czytanie jest „furtką do wolności i nie-
ograniczonej wyobraźni.” Spot promuje także 23 kwietnia, który jest Światowym Dniem Książki. 

Autor: db/Jaś 
Źródło: kontakt24, data dostępu 19.04.2012 
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Ochrona praw autorskich w nowej rzeczywistości: Światowy Dzień Książki 
i Praw Autorskich  

W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich, 
który przypada w poniedziałek 23 kwietnia, w Bibliotece Uniwersytetu War-
szawskiego w środę 18 kwietnia odbyła się konferencja prasowa zorganizowa-
na przez Polską Izbę Książki. Jej gospodarzami byli: Grażyna Szarszewska, 
prezes PIK, mec. Agnieszka Wiercińska-Krużewska, Elżbieta Stefańczyk, 
przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, oraz Tadeusz Górny, 
wiceprezes Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Konferencję modero-
wał Jarosław Dudek, dyrektor biura PIK. 

Grażyna Szarszewska zwróciła uwagę, że Światowy Dzień Książki 
i Praw Autorskich zadomowił się na dobre w naszym kraju, a PIK był inicjato-
rem obchodów tego święta w Polsce. W poprzednich latach obchody Świato-
wego Dnia Książki były wspierane finansowe przez Instytut Książki, teraz sta-
ły się już tradycją, są powszechne i popularne. - Z przyjemnością obserwuje-
my jak wiele konferencji, spotkań klubowiczów książki, szczytnych imprez 

w bibliotekach, które są najbardziej aktywne, a także w księgarniach, w których organizowane są spo-
tkania autorskie zostało zaplanowanych właśnie w okresie przed i po 23 kwietnia. PIK wraz z pozosta-
łymi członkami Komitetu Organizacyjnego czyli z Izbą Księgarzy Polskich, Polskim Towarzystwem Wy-
dawców Książek, Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich, Stowarzyszeniem Księgarzy Polskich, Sto-
warzyszeniem Wydawców Katolickich oraz Stowarzyszeniem Wydawców Szkół Wyższych stawiają 
w tym roku akcent na ochronę praw autorskich w dobie internetu -powiedziała prezes PIK. 

Mec. Agnieszka Wiercińska-Krużewska ze współpracującej z Polską Izbą Książki kancelarii 
Wierciński-Kwieciński-Baehr przedstawiła sytuację, jaka powstała w sferze poszanowania praw autor-
skich. Uświadomienie wiedzy o prawie autorskim rosło w ostatnich latach, jednak w ciągu ostatnich 
miesięcy, nagle zmieniła się rzeczywistość. Opowiedziała się za reformą prawa autorskiego, a nie za 
jego zburzeniem, jak postulują niektóre środowiska, bo prawa autorskie stanowią ogromną wartość, 
a domena publiczna zniknie, gdyby zniknęły prawa autorskie, bo wówczas pozostaną jedynie rzeczy 
mało wartościowe. 

O zaangażowaniu bibliotek w sprawy ochrony praw autorskich mówiła Elżbieta Stefańczyk, 
przypominając, że czytelnicy chcą coraz większego dostępu do informacji, na co odpowiedzią są dyna-
micznie rozwijające się biblioteki cyfrowe. - Biblioteki nie istnieją same dla siebie, gdyż ich zadaniem 
jest służenie czytelnikom - powiedziała przewodnicząca SBP. Zaprosiła też do udziału w obchodzonym 
8 maja Dniu Bibliotekarzy i Bibliotek. 

Tadeusz Górny przede wszystkim zwrócił uwagę na wielką różnicę między wolnością a dowol-
nością. - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich od dawna traktowałem jako pretekst do rozmowy 
o naszych problemach - powiedział. Zadał też pytanie, czy Światowy Dzień Książki jest również świę-
tem książki audio i e-booków. Wymienił następnie kolejne inicjatywy i wydarzenia związane ze Świato-
wym Dniem Książki - Warszawską Nagrodę Literacką, która w tym roku po raz pierwszy będzie wrę-
czana w przeddzień tego święta - w niedzielę 22 kwietnia, debatę o ochronie praw autorskich organi-
zowaną przez ZAiKS w poniedziałek 23 kwietnia, a także rozpoczynające się 24 kwietnia i trwające 
przez trzy noce („trzynocne”?) repetycje dla tegorocznych abiturientów organizowane przez Wydział 
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, w którym ma wziąć udział 1.100 
młodych osób.  

Zwieńczeniem tych wydarzeniem będą III Warszawskie Targi Książki, które odbędą się od 10 do 
13 maja w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Wezmą w niej udział wystawcy z Polski i z 18 krajów, 
a w programie towarzyszącym przewidziano 500 imprez.  

O działaniach uruchomionego w ubiegłym tygodniu programu „Legalna kultura” mówiła Ga-
briela Żółtaniecka z Fundacji Legalna Kultura. Program ten uzyskał wsparcie Polskiej Izby Książki. 
Natomiast o działaniach sieci księgarń PWN w ramach obchodów Światowego Dnia Książki poinformo-
wał Sławomir Trojanowski. Podobnie jak w ubiegłym roku, w księgarniach PWN przy zakupie 3 książek 
czytelnik otrzymują jedną z nich bezpłatnie, a do tego też czerwoną różę, która jest symbolem Świato-
wego Dnia Książki. (fran)  
Źródło: Rynek Książki, data dostępu 19.04.2012 
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Tydzień Bibliotek 2012 nadchodzi wielkimi krokami! 

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, publikowania plakatów czy 
albumów dotyczących tej tematyki, a także stosowania zasad fair play w życiu 
codziennym. 

Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepsze działania promujące 
czytelnictwo w Tygodniu Bibliotek 2012! 

Redakcja portalu sbp.pl prosi o nadsyłanie wiadomości o imprezach organizowanych w Wa-
szych instytucjach w dniach 8-15 maja 2012 roku. Informacje możecie zamieszczać po zalogowaniu 
poprzez formularz „Dodaj wydarzenie”. Zapraszamy także do kontaktu z redakcją portalu: redak-
cja.portal@sbp.pl. Wiadomości te opublikowane zostaną w serwisie Tygodnia Bibliotek 2012. 

Zachęcamy także do przyłączenia się do Tygodnia Bibliotek 2012 na facebooku!: 
http://www.facebook.com/events/420456514638172/  
Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, dokument online: 
http://www.sbp.pl/tydzienbibliotek/2012, data dostępu 18.04.2012 

Tzw. deregulacja: debata na Czerskiej 

Dzisiaj – 16 kwietnia 2012 roku - uczestniczyliśmy czynnie, wraz z Henrykiem Hollendrem (uczelnia 
Łazarskiego) i Tomaszem Makowskim (BN) w debacie z min. Gowinem nt. deregulacji zawodów zorgani-
zowanej w redakcji GW przez Gazeta-Praca. A oto subiektywna relacja ze spotkania. 

Ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości byli: minister Jarosław Gowin. oraz Jarosław Bełdow-
ski, dyrektor Departamentu Strategii i Deregulacji; ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 
podsekretarz stanu Czesława Ostrowska. 

Salę wypełnili liczni przedstawiciele zawodów przeznaczonych do deregulacji/otwarcia (nadal 
rozróżnienie miedzy jednym a drugim pojęciem nie jest dla mnie jasne) a dyskusje zdominowali tak-
sówkarze, urządzając pikietę z petardami pod drzwiami i przekrzykując się z ministrem, prowadzącymi 
i sobą nawzajem. 

W sprawie bibliotekarzy dyplomowanych zabrał glos najpierw dyr. Tomasz Makowski i był to 
glos za deregulacją, użył, znanych nam już z relacji z innych jego wypowiedzi argumentów, że na kil-
kadziesiąt tysięcy bibliotekarzy zatrudnionych w polskich bibliotekach, bibliotekarzy dyplomowanych 
jest zaledwie 350, z czego w bibliotekach publicznych 10, co jest najlepszym dowodem, że do niczego 
nie są potrzebni. 

Z trudem potem przebiłam się do głosu i, powołując się na formalne stanowiska KDBASP 
i SBP, też użyłam znanych juz argumentów o absurdzie otwierania zawodu od zawsze otwartego dla 
każdego absolwenta studiów wyższych zawodowych a nawet dla ludzi z maturą, którzy potem mogą się 
kształcić ustawicznie i o roli tych 350 dyplomowanych jako kadry kierowniczej w bibliotekach nauko-
wych. Wskazałam też na brak korzyści rynkowych, bo nikt nie zatrudni więcej bibliotekarzy niż etatów 
w bibliotekach, za które i tak płaci państwo bądź samorządy. W odpowiedzi usłyszeliśmy (z ust dyrek-
tora Bełdowskiego) o kosztach, jakie ponosi państwo z racji utrzymywania Komisji ds. egzaminów na 
bibliotekarza dyplomowanego i o przywileju trzydziestosześciodniowego urlopu). To ostatnie udało mi 
się jeszcze sprostować, mówiąc, że przywilej ten rozciąga się na wszystkich nauczycieli akademickich. 

Ogólnie to tyle, wrażenia niewesołe i chyba jest już po herbacie. Być może Henryk dorzuci kil-
ka pikantnych szczegółów, bo notował staranniej ode mnie. 

Jest faktem natomiast, że Komisja Egzaminacyjna do przeprowadzania postępowania kwalifi-
kacyjnego dla kandydatów na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika doku-
mentacji i informacji naukowej jako gremium, jest smutnym i milczącym nieobecnym tej całej dysku-
sji, podobnie jak dyrektorzy i kadra profesorska licznych instytutów kształcących bibliotekarzy, broke-
rów informacji, i kogo tam jeszcze... Pozdrawiam 

Ewa Kobierska-Maciuszko 
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie 

The University of Warsaw Library 
www.buw.uw.edu.pl, e.maciuszko@uw.edu.pl 

Źródło: Ewa Maciuszko, korespondencja nadesłana 16 kwietnia 2012 roku 
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Awanse w bibliotece 

Adam Charkiewicz pracuje w bibliotece warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej. Skończył podyplo-
mowe studia bibliotekoznawcze i planuje przystąpić do egzaminu na bibliotekarza dyplomowanego. Z 
tym tytułem stanie się automatycznie nauczycielem akademickim. Będzie miał prawo do 36 dni urlopu 
w roku i krótszej niż statystyczny Kowalski pracy - 36 godzin tygodniowo. W Polsce jest ok. 350 dy-
plomowanych bibliotekarzy; pozostałych pracowników bibliotek - jak podaje Stowarzyszenie Bibliote-
karzy Polskich - ponad 50 tys. 

Pan Adam może nie zdążyć przystąpić do egzaminu. Zawód jest na liście ministra sprawiedli-
wości Jarosława Gowina do deregulacji.  

Bibliotekarze uważają, że ich zawód jest w pełni otwarty. - Nie trzeba być absolwentem kierun-
kowych studiów, szansę na pracę w bibliotece mają nawet osoby ze średnim wykształceniem - wyja-
śnia dr Henryk Hollender, dyrektor biblioteki Uczelni Łazarskiego w Warszawie.  

Zostają pracownikami służby bibliotecznej - potocznie bibliotekarzami. Co innego bibliotekarz 
dyplomowany. Ten ''zawód '' powstał niemal pół wieku temu - dostęp do niego określała ustawa o bi-
bliotekach z 1968 roku. Dziś - ustawa o szkolnictwie wyższym z 2005 roku. I to właśnie tych bibliote-
karzy ma dotyczyć deregulacja.  

Żeby zostać dyplomowanym, trzeba zdać egzamin przed komisją. Przystąpić może do niego 
osoba z wykształceniem wyższym kierunkowym, przynajmniej dwuletnim stażem w bibliotece nauko-
wej i z co najmniej dwiema publikacjami naukowymi na koncie. Trzeba zdać egzamin z języka obcego, 
a także opanować wszystkie lektury z przedstawionej przez komisję listy (ok. 40 pozycji). Dopiero wtedy 
można przystąpić do właściwego egzaminu ustnego.  

Egzamin jest bezpłatny, a komisję powołuje na trzy lata minister nauki i szkolnictwa wyższego. 
Ostatnia komisja z 2011 roku nie doczeka końca kadencji, bo minister Barbara Kudrycka postanowiła 
ją rozwiązać z dniem wejścia w życie deregulacji.  

Jak ma być po zmianach? Znikną egzamin przed komisją i wymóg stażu. Zostanie wymóg wy-
kształcenia.  

- Bibliotekarze mają za słabe lobby, aby się obronić przed niekorzystnymi zmianami - uważa dr 
Stefan Kubów, dyrektor biblioteki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. - Deregulacja nic nie da, bo miejsc 
pracy nie przybędzie - maleje liczba bibliotek. 

Środowisko uważa, że bibliotekarz dyplomowany to tytuł prestiżowy, potwierdzający przyna-
leżność do elity zawodu. Resort nauki uspokaja, że profesja nie zniknie, i deklaruje, że pracodawcy 
sami będą określać oczekiwania wobec kandydatów. 

Elżbieta Stefańczyk ze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich mówi, że dyplomowany bibliote-
karz to nie tylko przywileje, ale i obowiązki: - Uczy innych pracowników, prowadzi badania, publikuje, 
udziela się na konferencjach. 

Jej zdaniem scedowanie zasad przyjmowania do zawodu na pracodawców to złe rozwiązanie. –
 W jednej bibliotece status bibliotekarza dyplomowanego będzie przysługiwał np. osobom po studiach 
podyplomowych, a w innej - z tytułem doktora - mówi Stefańczyk.  

Stefan Kubów uważa, że koniecznością jest powstanie w miejsce zlikwidowanej komisji egza-
minacyjnej kolegialnego ciała skupiającego prominentnych członków środowiska. W podobnym tonie 
wypowiada się Henryk Hollender, sugerując model brytyjski, czyli niezależne od rządu stowarzyszenie 
zawodowe. 

Nie wszyscy są przeciw. Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, uważa, że instytucja 
bibliotekarza dyplomowanego się nie sprawdziła: - Po prawie 50 latach jest ich niespełna 400, a pozo-
stałych bibliotekarzy kilkadziesiąt tysięcy.  

Podkreśla, że o przynależności do elity zawodu nie powinien decydować jeden egzamin, ale cią-
głe doskonalenie się. Chwali pomysł przerzucenia zasad rekrutacji na pracodawców. - Kto może wie-
dzieć lepiej, kogo biblioteka potrzebuje, niż jej szef? - pyta. 

Bartosz Sendrowicz 
Źródło: Gazeta Wyborcza, data dostępu 23.03.2012 

Rekomendacje IFLA w sprawie kompetencji informacyjnych i medialnych 

Komisja SBP ds. Edukacji Informacyjnej przetłumaczyła międzynarodowe rekomendacje dot. kompe-
tencji medialnych i informacyjnych. IFLA Media and Information Literacy Recommendations to efekt 
współpracy Sekcji IFLA ds. Information Literacy oraz UNESCO Information for All Programme (IFAP). 
Rekomendacje dostępne są w kilku językach, od dziś również w języku polskim. Zapraszamy do pobie-
rania Rekomendacji i rozpowszechniania ich zarówno w środowisku bibliotekarskim, jak i poza nim, 
wśród organizacji i instytucji zainteresowanych edukacją medialną i informacyjną. Dokument dostęp-
ny jest do pobrania na stronie (PDF): 
http://www.sbp.pl/repository/SBP/sekcje_komisje/komisja_ds_edukacji_informacyjnej/Rekomendacj
e_IFLA.pdf  
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Rekomendacje IFLA w sprawie kompetencji medialnych i informacyjnych 

Zarówno pojedyncze osoby, jak i społeczności oraz całe narody, potrzebują informacji tak o samych 
sobie, jak o swoim fizycznym i społecznym otoczeniu. Potrzebują ich do przetrwania i do rozwoju, do 
podejmowania decyzji oraz rozwiązywania problemów w każdym aspekcie życia – osobistym, społecz-
nym, edukacyjnym i zawodowym. Informacje stają się dostępne w wyniku trzech rodzajów działań: 
obserwacji i doświadczeń, rozmów (z innymi osobami) oraz konsultacji (z instytucjami pamięci). Kom-
petencje, które pozwalają zrealizować to w pełni efektywnie, nazywane są Kompetencjami Medialnymi 
i Informacyjnymi. 

Na Kompetencje Medialne i Informacyjne składają się: wiedza, nastawienie i wszystkie umie-
jętności niezbędne do określenia własnych potrzeb informacyjnych. Są to wskazania, gdzie i jak po-
trzebne informacje zdobyć, jak znalezione informacje krytycznie zweryfikować i zorganizować oraz jak 
je wykorzystać w sposób etyczny. Przedstawiona koncepcja wykracza poza technologie informacyjno-
komunikacyjne. Obejmuje uczenie się, krytyczne myślenie oraz umiejętności interpretacyjne wykracza-
jące poza kompetencje zawodowe i edukacyjne. Kompetencje Medialne i Informacyjne dotyczą wszyst-
kich typów zasobów informacyjnych: przekazu ustnego, zasobów drukowanych i cyfrowych. 

Kompetencje Medialne i Informacyjne stanowią podstawowe prawo człowieka w coraz bardziej 
cyfrowym, współzależnym i globalnym świecie oraz promują większą integrację społeczną. Mogą one 
zniwelować różnice pomiędzy tymi, którzy mają łatwy i szeroki dostęp do mediów i informacji, i tymi, 
którzy takiego dostępu nie posiadają. Kompetencje Medialne i Informacyjne dają wiedzę na temat 
funkcjonowania mediów i systemów informacyjnych oraz warunków ich działania. 

Kompetencje Medialne i Informacyjne są ściśle związane z procesem Uczenia się Przez Całe Ży-
cie. Uczenie się Przez Całe Życie pozwala zarówno pojedynczym osobom, jak i społecznościom czy ca-
łym narodom osiągać założone cele i wykorzystać możliwości, jakie daje rozwijające się globalne środo-
wisko dla wspólnej korzyści wszystkich, a nie tylko wybranych jednostek. Pomaga im oraz ich instytu-
cjom i organizacjom sprostać wyzwaniom technologicznym, ekonomicznym i społecznym, zrekompen-
sować niedogodności, a także podnosić jakość życia każdej osoby. 

Pod egidą rozwoju społeczeństwa informacyjnego/społeczeństwa wiedzy na wszystkich pozio-
mach - lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, zachęcamy rządy i organizacje między-
rządowe, jak również instytucje prywatne i organizacje do realizacji polityki i programów na rzecz pro-
mocji Kompetencji Medialnych i Informacyjnych oraz Uczenia się Przez Całe Życie. W ten sposób stwo-
rzona zostanie podstawa do realizacji celów Deklaracji Milenijnej Narodów Zjednoczonych oraz Świa-
towego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego. 

W szczególności, IFLA rekomenduje rządom i organizacjom podjęcie następujących działań: 
● Powołanie komisji ds. badań stanu kompetencji medialnych i informacyjnych, której raporty będą 

bazować na wskaźnikach Kompetencji Medialnych i Informacyjnych. Pozwoli to ekspertom, 
pedagogom i praktykom w podejmowaniu efektywnych inicjatyw; 

● Wsparcie rozwoju zawodowego pracowników edukacji, bibliotek, usług informacyjnych, archiwów, 
służby zdrowia i opieki społecznej w budowaniu zasad i praktyk dla Kompetencji Medialnych 
i Informacyjnych oraz Uczenia się Przez Całe Życie; 

● Włączenie Kompetencji Medialnych i Informacyjnych do wszystkich programów Uczenia się Przez 
Całe Życie; 

● Uznanie Kompetencji Medialnych i Informacyjnych oraz Uczenia się Przez Całe Życie jako kluczo-
wych elementów rozwoju umiejętności ogólnych, które muszą być wykazane w procesie akre-
dytacji wszystkich programów edukacyjnych czy szkoleniowych; 

● Zawarcie Kompetencji Medialnych i Informacyjnych w kształceniu podstawowym oraz ustawicznym 
pracowników informacji, pedagogów, decydentów rządowych i gospodarczych oraz pracowni-
ków administracji, jak również w praktyce doradców sektoru biznesu, przemysłu i rolnictwa; 

● Wdrożenie programów Edukacji Informacyjnej i Medialnej w celu zwiększenia szans zatrudnienia 
i prowadzenia własnej działalności wśród kobiet oraz osób będących w trudnej sytuacji, włą-
czając w to imigrantów, osoby zatrudnione na stanowiskach poniżej posiadanych umiejętności 
oraz bezrobotnych. 

● Wsparcie spotkań tematycznych w poszczególnych regionach, sektorach i grupach ludności, służą-
cych ułatwianiu nabywania Kompetencji Medialnych i Informacyjnych oraz zaznajamianiu się 
ze strategią Uczenia się Przez Całe Życie. 

Zatwierdzone przez Zarząd Główny IFLA na zebraniu Zarządu w Hadze, Holandia, 7 grudnia 2011 ro-
ku. 
 
Rekomendacje przetłumaczyła z języka angielskiego na polski Komisja ds. Edukacji Informacyjnej 
działająca w strukturach Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 18 kwietnia 2012 roku  
Źródło: Ogólnopolski Portal Bibliotekarski SBP.pl, data dostępu 19.04.2012 
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Prototyp edytora Citation Style Language jest już dostępny 

W zeszłym miesiącu opisywałem i wyjaśniałem zasadę działania Citation Style Language 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/citation-style-language-nowa-jakosc-w-bibliografii-i-
cytowaniach/] – języka, który ma umożliwić zunifikowane działania bibliograficzne oraz zarządzanie 
stylami cytowań na różnych programach i platformach. Pisałem również, że Fundacja Sloana przyzna-
ła Bibliotece Uniwersytetu Columbia oraz zespołowi Mendeleya grant na rozwijanie edytora graficzne-
go. Kilka dni temu została zaprezentowana bardzo wczesna wersja – jest to prototyp, którego nie moż-
na nazwać nawet wersją alfa – aczkolwiek można zobaczyć, na jakiej zasadzie będzie to funkcjonować. 
[…] 

Emanuel Kulczycki 
Cały artykuł znajdziesz na blogu Warsztat badacza komunikacji, dokument online: 
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/prototyp-edytora-citation-style-language-jest-juz-dostepny/, 
data dostępu 16.04.2012 

Niezwykłe historie księgozbiorów płockich 

Do sprawy Biblioteki im. Zielińskich chcę dorzucić kilka uwag natury historycznej. Warto bowiem so-
bie przypomnieć, jak wspaniałe zbiory posiada ta placówka - pisze znany płocki historyk i społecznik  
Jak wielką wartość miały księgi, jak wielką wagę przywiązywano do ich posiadania, ilustruje niezwykła 
droga, którą przebył tzw. Kodeks Gertrudy. Jest to wspaniały, bogato zdobiony psałterz wykonany w II 
poł. X w. dla bp. Trewiru Egberta, następnie podarowany palatynowi reńskiemu Ezzonowi. Wraz z jego 
córką Rychezą trafił do Polski, gdy została ona żoną Mieszka II w 1013 roku. Z kolei otrzymała go ich 
córka Gertruda wydana za księcia kijowskiego Izasława Jarosławowicza, która zapisała w nim wiele 
swoich modlitw. Ponownie znalazł się w Polsce, w Płocku, przywieziony przez ich wnuczkę Zbysławę, 
pierwszą żonę Bolesława Krzywoustego. Druga żona księcia, Salomea, przekazała Kodeks swej córce 
Gertrudzie (1126-1160), gdy ta została ksienią klasztoru w Zwiefalten w Nadrenii. Ostatecznie poprzez 
Węgry zawędrował do Włoch, gdzie znajdował się w zbiorach kapituły, a obecnie w muzeum w Cividale 
del Friuri. […] Stanisław Płuciennik 
Cały artykuł znajdziesz tutaj: Gazeta Wyborcza, Płock, dokument online: 
http://plock.gazeta.pl/plock/1,35710,11576505,Niezwykle_historie_ksiegozbiorow_plockich.html#ixzz
1sfMmP7be, data dostępu 20.04.2012 
Zobacz więcej na temat: Biblioteka im. Zielińskich, dokument online: 
http://plock.gazeta.pl/plock/0,113413.html?tag=Biblioteka+im.+Zieli%F1skich, data dostępu 
20.04.2012 

W Opactwie Benedyktynów w Tyńcu zrekonstruowano skryptorium 

 W opactwie benedyktynów w Tyńcu otwarto pierwsze w Polsce zrekon-
struowane skryptorium. Rekonstrukcję średniowiecznego skryptorium, 
czyli pomieszczenia, w którym mnisi przepisywali księgi, przeprowadzo-
no w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu pod Krakowem. Uczestnicy spe-
cjalnych warsztatów będą mogli uczyć się tam kaligrafii przy użyciu 
prawdziwych gęsich piór. 
Cały artykuł znajdziesz tutaj: Dzieje.pl: portal historyczny, dokument 
online: http://dzieje.pl/kultura-i-sztuka/w-opactwie-benedyktynow-w-
tyncu-zrekonstruowano-skryptorium, data dostępu 21.04.2012 

● Pobierz ofertę warsztatów w skryptorium: http://www.benedyktyni.eu/skryptorium.pdf  
Źródło zdjęcia: http://kaligrafia.waw.pl/ 

Katowice. Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej zainaugurował działalność  

Salon Integracji Sztuk, Taras Czytelniczy, Galeria Intymna 
i Czytelnia Sztuk - wchodzą w skład Domu Oświatowego Bi-
blioteki Śląskiej, który zainaugurował działalność w Katowi-
cach. To miejsce dla osób, które interesują się literaturą, fil-
mem, desginem, teatrem.  

Otwarty w piątek [20.04.2012] Dom Oświatowy Biblio-
teki Śląskiej będzie prowadził działalność edukacyjną, arty-
styczną oraz twórczą, skierowaną do wszystkich grup wieko-
wych.  

W Czytelni Sztuk będzie można sięgnąć po publikacje 
książkowe z zakresu sztuk wizualnych, architektury, filmu, 
designu, sztuki, na regałach pojawią się także książki dla dzie-
ci. Galeria Intymna będzie z kolei miejscem, w którym ekspo-
nowane będą dzieła malarstwa. Z kolei w Salonie Integracji 
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Sztuk będą się odbywały m.in. dyskusje na temat literatury, oraz spotkania filozoficzne.  
W ramach ośrodka powstał także Taras Czytelniczy, na którym będą się odbywały spotkania 

związane m.in. z promocją literatury. W tym miejscu książki będą czytane na głos. Pierwsze czytanie 
odbędzie się w poniedziałek. Przemysław Myszor, muzyk z Zespołu Myslovitz będzie czytał książkę „Or-
lando” Virginii Woolf. Z kolei dzieci będą mogły wysłuchać „Alicji w Krainie Czarów”.  

„Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej będzie przede wszystkim miejscem działań warsztatowych 
dla wszystkich grup wiekowych. Dzieci będą malować, słuchać muzyki, a dorosłym zaoferujemy możli-
wość spotkania się i podyskutowania o literaturze, sztuce, filozofii” - powiedziała Ewa Kokot, specja-
listka ds. utworzenia Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej.  

Dyrektor Biblioteki Śląskiej prof. Jan Malicki powiedział, że jest to eksperyment, który kiełko-
wał przez wiele lat. Jego celem jest zachęcenie zarówno dzieci jak i dorosłych do uczestnictwa we 
wszystkich przejawach sztuki.  

Osoby, które zajrzą na ulicę Francuską 12 będą mogły także zapoznać się ze zbiorem książek 
poświęconych Śląskowi - pochodzących z XIX oraz z przełomu XIX i XX wieku.  

Regały ustawione w Czytelni Sztuk zapełnią się za kilka tygodni. Pomieszczenie zostało już wy-
posażone w wygodne fotele i kanapy, jest też kącik dla mamy z dzieckiem.  
Źródło: Gazeta Wyborcza, dokument online: 
http://wyborcza.pl/1,91446,11581067,Katowice__Dom_Oswiatowy_Biblioteki_Slaskiej_zainaugurowal.
html#ixzz1sfSbiiOM, data dostępu 20.04.2012 
Zobacz również:  
● Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej – sztuka i edukacja, dokument online: 
http://www.rozswietlamykulture.pl/reflektor/2012/04/17/8933/, data dostępu 20.04.2012 
● Po ośmiu dekadach: Dom oświatowy Biblioteki Śląskiej [video], dokument online: 
http://www.youtube.com/watch?v=M1k1Ej1HO9I, data dostępu 20.04.2012  

Biblioteka tylko dla żeglarzy powstała w Darłowie 

W Darłowie powstała biblioteka, z której mogą korzystać jedynie załogi cumujących w porcie statków 
i jachtów. Pożyczoną książkę można zabrać w rejs i nie trzeba jej oddawać. Jest jednak kilka warun-
ków korzystania z tej nietypowej wypożyczalni. Wstęp do biblioteki mają jedynie żeglarze i marynarze, 
którzy korzystają z portu w Darłowie. W wypożyczalni jest kilkadziesiąt książek o tematyce morskiej. 
Księgozbiór obejmuje między innymi "Morski słownik polsko - angielski", "Leksykon Morski", książkę 
"Niemożliwa podróż" - o samotnym rejsie dookoła świata - czy kolejną znaną pozycję marynistyczną - 
"Pogorią na koniec świata".  

Każdą książkę można pożyczyć pod pewnymi nietypowymi warunkami. W wypożyczalni nie ma 
bibliotekarza, który wypisywałby rewers - biblioteka jest samoobsługowa. Książkę można zabrać w na-
wet najdalszy rejs, pod warunkiem, że w jej miejsce zostawi się na półce inną książkę o tematyce mor-
skiej. Kolejnym warunkiem wypożyczenia jest opisanie, w dołączonej do książki metryce, całej trasy 
podróży, którą książka pokonała z wypożyczającym ją żeglarzem. […] 
Cały artykuł znajdziesz tutaj: http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-biblioteka-tylko-dla-zeglarzy-
powstala-w-darlowie,nId,598864, data dostępu 19.04.2012  

Przedstaw to obrazowo, czyli – po co bibliotekom infografika?  

Ostatnio bardzo popularne stało się prezentowanie informacji w formie infografiki. Metoda ta przydaje 
się najczęściej wtedy, gdy chcemy krótko, przejrzyście i w atrakcyjny wizualnie sposób przedstawić 
dane statystyczne po to, by kogoś o czymś przekonać. Infografika zawiera zwykle niewielką ilość tek-
stu, za to dużo zgrabnie wkomponowanych symboli, rysunków, wykresów, danych liczbowych lub in-
nych zestawionych ze sobą informacji, np. umieszczonych na „osi czasu”. Infografikę stosuje się 
w marketingu, public relations, polityce, ale nie tylko: można też w ten sposób utworzyć online swoje 
CV.  

Do czego może się to przydać bibliotekom? Np. do celów rzeczniczych. Obrazowo przedstawione 
i umiejętnie zestawione dane statystyczne mogą uświadomić władzom korzyści, jakie przynoszą społe-
czeństwu usługi bibliotek, wzbudzić większe zainteresowanie ich działalnością i potrzebami czy prze-
konać o słuszności inwestowania w nie. W takim celu powstała infografika „American Public Libraries 
& Community Internet Access” wykonana dla Fundacji Billa i Melindy Gatesów. Dane w niej zawarte 
informują, ile osób korzysta z Internetu w bibliotekach w USA, w jakich celach Internet jest wykorzy-
stywany, czego potrzebują biblioteki, by sprostać wymaganiom użytkowników i dlaczego warto je 
wspierać. […]  

Agnieszka Koszowska 
Cały artykuł dostępny na blogu Bibliowizjer: http://bibliowizjer.blogspot.com/2012/04/przedstaw-to-
obrazowo-czyli-po-co.html, data dostępu 16.04.2012  
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„Projektor Jagielloński”, czyli o tym, co badają naukowcy z Uniwersytetu Ja-
giellońskiego 

Codzienność uczelnianych laboratoriów i fascynujące tematy badawcze 
podejmowane przez zatrudnionych tu uczonych upowszechnia „Projektor 
Jagielloński”. Bezpłatna publikacja popularnonaukowa jest dostępna od 
19 kwietnia na stronie Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwo-
ju Uniwersytetu (CITTRU) www.cittru.uj.edu.pl  

Blisko 80 migawek opisuje różnorodne misje badaczy, ujęte 
w przystępnej formie i wyrażone językiem zrozumiałym nawet dla laików - 
pasjonatów nauki.  

Jak wyjaśniły PAP redaktorki książki, Bożena Podgórni i Justyna 
Jaskulska, każdy rozdział to szczególny projekt, osobna opowieść, opis 
różnych metod badawczych i innych problemów do rozwiązania, które 
składają się na panoramę nauki. 

W „Projektorze” przeczytać można m.in. o badaniach nad szcze-
pionką przeciwnowotworową, nowymi lekami na chorobę Alzheimera czy 

cukrzycę. Naukowcy pracują także nad nowymi metodami wykrywania chorób. Na przykład dzięki no-
watorskiej metodzie zastosowania helu-3 przez fizyków z UJ udało się otrzymać pierwsze zdjęcie płuc 
metodą rezonansu magnetycznego. Pozwoli to na wczesne wykrywanie takich chorób, jak rak płuc czy 
astma. 

Publikacja skierowana jest również do fanów technologii interaktywnych. Można w niej znaleźć 
informację o nietypowym projekcie. Jeden z wykładowców UJ, pod pseudonimem Sidey Myoo prowadzi 
na platformie Second Life ogólnopolski kurs akademicki w wykreowanej przez siebie Academia Elec-
tronica. 

Książka jest także źródłem wiedzy humanistycznej, traktuje o polskich przekładach Giordano 
Bruno, audiodeskrypcji, kulturach i religiach Afryki, majologii, plastikowej gazecie i wielu innych fa-
scynujących projektach. 

„Coraz trudniej o akceptację nowych technologii oraz wynikających z nich zmian cywilizacyj-
nych. Ludzie chcą rozumieć zachodzące procesy i mieć udział w podejmowaniu decyzji dotyczących ich 
przyszłości. Dlatego wiedza zdobywana i rozwijana na uniwersytetach musi być przedstawiana społe-
czeństwu inaczej niż do tej pory: częściej, bardziej systematycznie, rzetelnie i z użyciem języka, który 
będzie jasny i zrozumiały” - podkreślił w przedmowie rektor UJ prof. dr hab. Karol Musioł, nazywając 
publikację „pionierską”. 

Jego zdaniem świadome społeczeństwo lepiej poradzi sobie z wyzwaniami, jakie przed nim sto-
ją. Publikacje popularnonaukowe będące owocem współpracy naukowców i dziennikarzy mogą pomóc 
w wyjaśnieniu wątpliwości związanych m.in. z energetyką jądrową, genetycznie modyfikowaną żywno-
ścią, sensem reform służby zdrowia i zmiany wieku emerytalnego. 

Dziennikarzom mogą ułatwić pracę wskazówki dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej. Przy każ-
dym projekcie umieszczono dane kontaktowe i istotne linki do treści zamieszczonych w internecie. In-
formacje o zespołach badawczych oraz pełne nazwy zgłoszonych projektów znajdują się na końcu 
książki, opisane i przyporządkowane do danego tekstu. Redaktorzy mogą, na zasadach określonych we 
wstępie publikacji, cytować dowolne jej fragmenty i całe rozdziały. 

Piotr Żabicki, koordynator Zespołu ds. Promocji i Edukacji, określił poszczególne opisy badań 
jako „puzzle”. Duże i kolorowe puzzle to badania realizowane przez międzynarodowe grupy badaczy, 
z kolei minipuzzle to projekty niewielkie w skali, często prowadzone przez doktorantów. Zaznaczył, że 
„Projektor Jagielloński” zawiera zarówno teksty prezentujące projekty, których efektem jest lub może 
być wdrożenie wyników analiz i eksperymentów, jak i badania podstawowe, bez których nauki stoso-
wane nie mogłyby się rozwinąć. 

Formuła „migawek” jest atrakcyjna nie tylko z uwagi na ciekawostki zawarte w poszczególnych 
opisach badań, ale również ze względu na unikatowe zdjęcia i wykresy. Na ilustracjach można zoba-
czyć to, co oglądają uczeni uzbrojeni w najnowocześniejsze mikroskopy, a także skomplikowane urzą-
dzenia ułatwiające i umożliwiające prowadzenie badań. Pojawiają się na nich również sami badacze - 
uchwyceni podczas codziennej pracy, pochyleni nad preparatami, skupieni przy łóżkach pacjentów, 
często w roboczych fartuchach. 

To właśnie oni - uczeni prowadzący projekty - „rozmawiają” z czytelnikiem „Projektora Jagiel-
lońskiego”. Wyjaśniają ogólne uwarunkowania i cel badań, a przede wszystkim przekonują, że nauka 
może być fascynująca nie tylko dla zaangażowanego w prace zespołu. Jak przewodnicy oprowadzają 
nas po świecie uniwersyteckiej nauki, pozwalają, byśmy towarzyszyli im w podróżach w czasie i prze-
strzeni. 
Działy, w jakich pogrupowano tematy badawcze, nie określają dziedzin nauki czy poszczególnych dys-
cyplin, ale wyzwania, z jakimi mierzą się uczeni. Zrozumienie sedna prac ułatwiają śródtytuły i ozna-
czenie kolorową czcionką kluczowych określeń. 

Książka pozwala zrozumieć siebie i świat. Daje nadzieję na to, że dzięki nauce życie może być 
pełniejsze, a nasze problemy będą sukcesywnie rozwiązywane. 
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„Jesteśmy przekonane, że książka ta będzie cennym źródłem informacji dla naukowców i prze-
wodnikiem dla dziennikarzy, którzy chcą mówić i pisać o ważnych badaniach, a także zaproszeniem do 
kontaktu dla biznesu, poszukującego nowych rozwiązań i wiedzy eksperckiej” - podsumowują redak-
torki. 

Redakcję książki wspierał Piotr Wilam i Edwin Bendyk. „Projektor Jagielloński” powstał w ra-
mach realizowanego przez CITTRU programu NOWUM pod hasłem „Odkryj przestrzenie nowej nauki”. 
Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Książka jest wydaniem bezpłatnym, dostępnym również w formacie PDF na stronie: 
www.cittru.uj.edu.pl. 
Źródło: PAP - Nauka w Polsce, data dostępu 20.04.2012 

Kumulacja – 20 nowych zgłoszeń! 

 

Do teraz na naszej liście i mapce znalazły się 42 Odjazdowe Miejscowości, jak się okazało te 42, to był 
dopiero początek! W ostatnim czasie otrzymałam tak wiele nowych zgłoszeń, że nie nadążałam już 
z regularnym publikowaniem ich na stronie… Postanowiłam zatem podzielić się z Wami moją radością 
i opublikować choć listę kolejnych Odjazdowych. Kumulacja! +50%;-). Do akcji dołączyły: Babimost, 
Chocz, Dubicze, Elbląg, Gąsawa, Grudziądz, Gubin, Hrubieszów, Jaworzno, Jeżewo, Kałuszyn, Kra-
snosielc, Łagiewniki, Międzychód, Namysłów, Nysa, Sieradz, Tworóg, Wiżajny, Zawiercie.  

Wszystkich bibliotekarzy z wymienionych miejscowości serdecznie witam w gronie Odjazdo-
wych! Na rowery w maju wsiądziemy w 62 miejscach w kraju:-D.  

I zdradzę Wam małą tajemnicę – to jeszcze nie koniec;-)! Szczegóły dotyczące poszczególnych 
edycji lokalnych będą stopniowo dodawane, a w przyszłym tygodniu … dołączą kolejni Odjazdowi, któ-
rzy zapowiedzieli się już wstępnie. 

Z rowerowym pozdrowieniem, 
Paula Milewska 

Źródło: Odjazdowy Bibliotekarz, data dostępu 20.04.2012 

Na Akademii Sztuki w Szczecinie powstaje multimedialna biblioteka  

Akademia Sztuki w Szczecinie poinformowała w środę o rozpoczęciu prac budowlanych przy powstają-
cej bibliotece. Ma ona gromadzić tradycyjny księgozbiór oraz materiały multimedialne. 

Środki w wysokości 600 tys. zł na adaptację pomieszczeń Pałacu pod Globusem, gdzie mieścić 
będzie się biblioteka, przekazał zarząd województwa zachodniopomorskiego. 

Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie Ryszard Handke powiedział, że „rozpoczęte prace w nie-
długim czasie doprowadzą do powstania Mediateki”. Jednostka ma scalać możliwości, które daje dziś 
nowoczesna technika i komunikacja internetowa. „Chcemy, żeby placówka była dostępna dla studen-
tów i pracowników naukowych, ale także dla osób zainteresowanych spoza uczelni. Chcemy również, 
aby była źródłem najlepszych informacji dotyczących sztuk plastycznych, muzyki i architektury, które 
są dostępne w wydawnictwach i muzeach na całym świecie. Student nie ruszając się ze Szczecina po-
winien mieć możliwość skorzystania z materiałów na przykład uniwersytetu w Sydney” - zaznaczył 
Handke. 

Biblioteka Akademii Sztuki, tzw. Mediateka, ma dysponować tradycyjnym księgozbiorem wraz 
z drukami muzycznymi oraz multimediami: filmami DVD, płytami muzycznymi, książkami w wersji 
elektronicznej i plikami muzycznymi. 

Jak poinformowała dr Aleksandra Łukaszewicz-Alcaraz z Akademii Sztuki, jednym z już funk-
cjonujących elementów powstającej Mediateki jest możliwość korzystania przez studentów i kadrę 
uczelni z zasobów Artstor. Uczelnia jako pierwsza instytucja w Polsce posiada od kilku miesięcy umo-
wę licencyjną na korzystanie ze światowych zbiorów sztuki. 

Nowojorski Artstor (The Artstor Digital Library) to cyfrowa biblioteka, która oferuje dostęp do 
ponad miliona obrazów, m.in. obrazów malarskich i fotografii, wraz z narzędziami umożliwiającymi ich 
oglądanie w wysokiej rozdzielczości, prezentację i wykorzystywanie w celach badawczych i pedagogicz-
nych. Kolekcja składa się z przekazanych do udostępniania zbiorów wybitnych muzeów, bibliotek 
i archiwów fotograficznych, m.in. J. Paul Getty Museum z Los Angeles, Museum of Modern Art z No-
wego Jorku, La Bibliotheque de France czy Magnum Photos. 
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Dzięki Artstor zainteresowani będą mogli, poza dokładnym obejrzeniem konkretnego obrazu, 
dowiedzieć się m.in., kiedy on powstał, jaką techniką został wykonany, kto dysponuje prawami do nie-
go. 

Mediateka ma rozpocząć swoją działalność w październiku. 
Akademia Sztuki w szczecinie rozpoczęła działalność 1 września 2010 roku. Jest to 19. pu-

bliczna uczelnia artystyczna w Polsce. Prawie 400 studentów uczy się na trzech wydziałach: Instru-
mentalnym, Edukacji Muzycznej oraz Sztuk Wizualnych. 
Źródło: PAP - Nauka w Polsce, data dostępu 20.04.2012 

___________________________________________________________________________ 

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 

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.  


