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Aktualności ISBNika znajdziesz na Facebooku !!!! 
http://www.facebook.com/pages/ISBNik-informator-Sekcji-bibliotek-nsw-ZG-

SBP/268166269865948 

KONFERENCJE BRANŻOWE I NAUKOWE – zapowiedzi 

Wymiary wiedzy w nowych technologiach 
Konferencja, Warszawa, 18-19 kwietnia 2013 roku 

Nowe technologie związane z Internetem i urządzeniami mobilnymi 
wpływają na nasze życia. To banał. My chcemy zapytać jak. 

Konferencja odbędzie się 18-19 kwietnia 2013 roku w sali 
konferencyjnej Państwomiasto [http://panstwomiasto.pl/] przy 
ul. Andersa 29 w Warszawie i będzie miała charakter otwarty dla 
słuchaczy (osoby pragnące zgłosić własny referat powinny zapoznać 
się z informacjami dla prelegentów: 
http://wymiarywiedzy.pl/informacje-dla-prelegentow/). 

Interesują nas zróżnicowane aspekty związane z wiedzą 
w nowych technologiach: 
● rola nowoczesnych technologii w pracy badacza; 

● sposoby upowszechniania informacji i kształtowania wiedzy za pośrednictwem nowocze-
snych technologii – publikowanie, hierarchizacja, udostępnianie, cenzura; 

● interfejsy wiedzy – aplikacje umożliwiające dostęp do informacji, ich architektura, ideologia; 
● sytuacja podmiotu w zdobywaniu informacji i budowaniu wiedzy poprzez nowoczesne środki 

komunikacji – krytyka, praktyki pozyskiwania; 
● wpływ bezprzewodowości/mobilności nowych technologii na ludzkie praktyki; 
● estetyka nowych mediów; 
● antycypacje nowych technologii w sztuce; 
● prawne aspekty dostępu do wiedzy – jaką wiedzę prawo ma nam zapewniać (informacja pu-

bliczna), jaką reglamentować (prawo autorskie), a jakiej zabraniać (ochrona prywatno-
ści, treści zakazane); 

● dostęp do prawa dzięki nowym technologiom – bazy prawne i prawnicze, publiczne i prywat-
ne. 

Organizatorzy: CyberLaw: koło naukowe UW, Instytut Kultury Polskiej, Wydział „Artes Liberales” Uni-
wersytetu Warszawskiego 
● Więcej informacji programowych i organizacyjnych znajdziesz na stronie Konferencji: dokument onli-
ne: http://wymiarywiedzy.pl/  
Źródło: Wymiary wiedzy w nowych technologiach, data dostępu 17.02.2013 

Korzystanie z dzieł osieroconych  
w świetle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE z dnia 25 paź-
dziernika 2012 roku, konferencja naukowa, Poznań, 23 maja 2013 roku  

Korzystanie z dzieł osieroconych w świetle Dyrektywy Parlamentu Europej-
skiego i Rady 2012/28/UE z dnia 25 października 2012 roku - to tytuł konfe-
rencji naukowej, która odbędzie się w Wyższej Szkole Umiejętności Społecz-
nych 23 maja 2013 roku. Konferencja organizowana jest przez Wydział Prawa 
i Komunikacji Społecznej WSUS oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

W programie przewidziane są między innymi referaty wprowadzające 
dr Sybilli Stanisławskiej-Kloc, dr Agnieszki Vetulani Uniwersytetu Jagiellońskiego i dr Doroty Soko-
łowskiej z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Lidii Geringer de Oedenberg, posłanki do Parla-
mentu Europejskiego. W konferencji – obok przedstawicieli środowiska prawniczego – przewidywany 
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jest udział reprezentantów parlamentu (Komisji Kultury Sejmu RP), Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Biblioteki Narodowej, Filmoteki Narodowej, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Polskiej 
Izby Książki, Narodowego Instytutu Audiowizualnego, ZAiKS-u, Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. 
Serdecznie zapraszamy! 

Organizatorzy zwracają się do osób, które chcą wygłosić referat podczas konferencji, o zgłosze-
nie takiego zamiaru do 15 kwietnia 2013 pocztą tradycyjną: Wydział Prawa i Komunikacji Społecz-
nej WSUS, ul. Głogowska 26, 60-734 Poznań lub pocztą elektroniczną: m.slocinska@wsus.poznan.pl 
(formularz dla autorów: http://wsus.pl/sites/default/files/formularz_dla_autorow.doc). Sam udział, 
upoważniający także do zabrania głosu w dyskusji oraz zgłoszenia referatu do publikacji pokonferen-
cyjnej, prosimy potwierdzić do 15 maja 2013 roku (formularz dla uczestników: 
http://wsus.pl/sites/default/files/formularz_dla_uczesrtnikow.doc ). 

Udział w konferencji jest bezpłatny. 
Szczegółowy harmonogram wraz z wykazem referatów i panelistów zostanie ogłoszony po 15 

kwietnia. 
Źródło: Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, data dostępu 20.02.2013 

SZKOLENIA 

 

Badania naukowe: oceny parametryczne  
oraz analizy bibliometryczne zasady i praktyka w 2013 roku 
– szósta edycja seminarium, Warszawa, 28 marca 2013 roku 

Tematem szóstej edycji seminarium w cyklu Badania Naukowe będą oceny parametryczne oraz analizy 
bibliometryczne. Zaproszeni do udziału specjaliści omówią miedzy innymi prawne aspekty kategoryza-
cji jednostek naukowych, aspekty praktyczne ocen parametrycznych, a także możliwości zastosowania 
bibliometrii w naukach o zarządzaniu, jak i jej roli w ocenie dorobku naukowego. 

Prowadzenie obrad: dr Emanuel Kulczycki 
● Szczegóły programowe i organizacyjne znajdziesz na stronie Centrum Promocji Informatyki, doku-
ment online: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2013/bnop/index.php, data dostępu 18.01.2013 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 

UNESCO promuje otwarte zasoby związane z edukacją informacyjną 

Spod skrzydeł UNESCO wyszła interesująca publikacja Overview of Infor-
mation Literacy Resources Worldwide. Jest to zbiór linków do ogólnie do-
stępnych (otwartych) zasobów elektronicznych związanych z edukacją in-
formacyjną: stron internetowych, prezentacji, książek itp. Dobór linków 
spoczął na współautorach pochodzących z różnych części świata. Obok 
rozdziałów odsyłających do zasobów w języku norweskim, portugalskim czy 
rosyjskim, znajdziecie również rozdział z linkami do polskich treści (publi-
kacja obejmuje zasoby w 42 językach). Polską część przygotowała Zuza 
Wiorogórska. 

Jak można wykorzystać tą publikację? Z pewnością odwiedzić stro-
ny polskojęzyczne, ale również zdobyć orientację w zakresie popularnych 
serwisów na temat edukacji informacyjnej w Turcji, Wietnamie czy Indone-
zji. 
● Publikację możesz pobrać nieodpłatnie w formacie: 

○ PDF 
[http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/news/overview_info_lit
_resources.pdf]  

○ lub E-PUB 
[http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/news/Overview_of_Info
_Literacy_Resources.epub]. 

Ewa Rozkosz 
Źródło: Edukacja informacyjna, data dostępu 19.02.2013 
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Z ŻYCIA SEKCJI 

Tabu w sztuce dla dzieci: wystawa  
Biblioteka Wyższej Szkoły „Humanitas”  
w Sosnowcu 

Biblioteka Wyższej Szkoły Humanitas zaprasza czytelni-
ków do zapoznania się z kontrowersyjną wystawą „Tabu 
w sztuce dla dzieci” zorganizowaną we współpracy z Duń-
skim Instytutem Kultury w Warszawie. W holu uczelni 
oraz w czytelni można obejrzeć ok. 60 pozycji książko-
wych oraz 17 plansz z ilustracjami pokazującymi trudne 
tematy takie jak: śmierć i choroba bliskich, religia, in-
tymne części ciała. Ekspozycję można oglądać do 10 mar-
ca. 
Źródło: Biblioteka Wyższej Szkoły Humanitas, data do-

stępu 21.02.2013 

INFORMACJE DLA FACHOWCÓW 

Biuletyn EBIB nr 1/2013(137): Trendy, zmiany w bibliotekach  

● Bożena Bednarek-Michalska — Felieton „TRENDowaty”: 
http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-137-spis/1553-ebib-12013-
1371  
Artykuły 
● Karen Harbo, Thomas Vibjerg Hansen — Poznawanie potrzeb użytkowni-
ka — eksperymentalna droga do wprowadzenia w bibliotece innowacji na-
kierowanych na użytkownika http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-
137-spis/1547-ebib-12013-1372  
● Yrjö Engeström, Heli Kaatrakoski — Knotworking w bibliotekach uniwer-

syteckich: Studium dwóch przypadków z Uniwersytetu Helsińskiego: 
http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-137-spis/1541-ebib-12013-1373  

● Bożena Bednarek-Michalska — Otwarte zasoby edukacyjne (OZE) na UMK: 
http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-137-spis/1548-ebib-12013-1374  

Badania, opinie wizje 
● Marcin Karwowski — Kształcenie biblioterapeutów w Polsce: 

http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-137-spis/1542-ebib-12013-1375  
Komunikaty 
● Małgorzata Dąbrowska — Program Rozwoju Bibliotek czeka na nowych uczestników: 

http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-137-spis/1549-ebib-12013-1376  
● Elżbieta Kisło — Innowacje w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wasilkowie: 

http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-137-spis/1544-ebib-12013-1377  
Sprawozdania 
● Izabela Wiencek, Joanna Milewska-Kozłowska — Peregrynacja do Bazylei, miasta drukarzy: 

http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-137-spis/1545-ebib-12013-1378  
● Ilona Miller — Sprawozdanie z dorocznej konferencji The Archives and Records Association: 

http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-137-spis/1543-ebib-12013-1379  

Redakcja numeru: Bożena Bednarek-Michalska 
Korekta: Beata Antczak-Sabala, Katarzyna Kozak, Iwona Sójkowska 
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk, Maciej Dynkowski. 

 
Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelna Bożena Bednarek-Michalska  

- Nr 1/2013 (137) luty. 
Stowarzyszenie EBIB, 2013. Czasopismo elektroniczne. 

Trendy, zmiany w bibliotekach. http://www.ebib.pl/2013/137. ISSN 1507-7187. 

 
Biuletyn EBIB jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 2.5 Polska 

Źródło: Elektroniczna BIBlioteka: portal bibliotekarzy i pracowników informacji, data dostępu 
17.02.2013 
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Liczba cytowań wg Web of Science 

Do określenia liczby cytowań w tegorocznej ocenie parametrycznej (za lata 2009-2012), posłużyć ma 
baza Web of Science (WoS). Jest to baza komercyjna dostarczana przez firmę Thomson Reuters. Dzięki 
programowi Wirtualna Biblioteka Nauki, dotowanemu przez MNiSW, dostęp do bazy posiadają wszyst-
kie szkoły wyższe oraz instytuty naukowe w Polsce. Jeżeli chcesz sprawdzić, jak wygląda poziom cyto-
wań twoich publikacji wystarczy, że połączysz się z bazą (kliknij tutaj: 
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?last_prod=WOS&SID=W1c8dA6hGa
152bBE1on&product=WOS&highlighted_tab=WOS&search_mode=GeneralSearch) przebywając na te-
renie campusu lub korzystając z narzędzi do zdalnego połączenia z licencjonowanymi bazami (takie 
usługi oferuje swoim użytkownikom znaczna część bibliotek uczelnianych). 

Jak sprawdzić liczbę cytowań? WoS umożliwia dostęp do cytowań rejestrowanych w indek-
sach: SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH. Pełne nazwy wymienionych indeksów wi-
doczne są w dolnej części strony WoS (kliknij tutaj: 
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?last_prod=WOS&SID=W1c8dA6hGa
152bBE1on&product=WOS&highlighted_tab=WOS&search_mode=GeneralSearch). Ważne jest, aby 
przed sprawdzeniem liczby cytowań upewnić się, czy wszystkie pola znajdujące przy indeksach są 
oznaczone. 

Liczbę cytowań możesz sprawdzić na dwa sposoby! 
● Metoda pierwsza: Wyszukać cytowania tych publikacji, które widoczne są Web of Science (wyszuki-
wanie w oparciu o wskaźniki bazowe). 
● Metoda druga: Wyszukać cytowania wszystkich publikacji, również tych spoza Web of Science (wy-
szukiwanie w oparciu o wskaźniki kompletne). […] 

Ewa Rozkosz 
Cały artykuł znajdziesz na blogu „Edukacja informacyjna”: 
http://www.edukacjainformacyjna.pl/2013/02/liczba-cytowan-wg-web-of-science/, data dostępu 
17.02.2013 

Jak napisać dobry artykuł naukowy, czyli naukowo o pisaniu 

Każda dziedzina, dyscyplina i subdyscyplina ma swoją specyfikę. Mam nadzieję, że nie muszę nikogo 
przekonywać do tego, że zupełnie inaczej piszą artykuły filozofowie, językoznawcy, a jeszcze inaczej 
odbywa się to w fizyce czy bioinformatyce. Sprawa się komplikuje, jeśli bierzemy pod uwagę pisanie 
tekstów w językach nie-ojczystych. Nie ma się co oszukiwać: napisanie tekstu do czasopisma chemicz-
nego wymaga mniejszej znajomości języka obcego niż napisanie tekstu z filozofii, które jest swego ro-
dzaju esejem, w którym styl gra niezwykle istotną rolę – a jak nie styl (np. w filozofii analitycznej), to 
reżim języka. 

Właśnie pracuję nad tekstem, a pracę swoją mu-
siałem przerwać na rzecz poprawek, które musiałem 
wprowadzić do innego tekstu. Otrzymałem dwie długie 
recenzje i trzeba było się do nich ustosunkować. Zrobio-
ne, poszło – zobaczymy, jakie będą wyniki. 

Nie umiem pisać artykułów. Nie oszukuję sam 
siebie: dopiero uczę się pisać artykuły naukowe – napisa-
łem ich już kilkanaście, oprócz tego co najmniej tyle samo 
rozdziałów w monografiach. Ale to zupełnie co innego. 
Artykuł naukowy narzuca inną formą. I ta forma najczę-
ściej jest bardzo sztywna – co nie pasuje wielu autorom. 
Ale skoro forma jest sztywna i skodyfikowana to oznacza, 
że można się jej nauczyć. I wręcz trzeba, jeśli chcemy słać 
artykuły do dobrych czasopism. 

Dlatego też staram się czytać różne artykuły naukowe na temat naukowego pisania. Wiem 
brzmi strasznie: nawet jak dla filozofa uwielbiającego poziom meta-meta. No ale cóż: bez pomocy do-
świadczonych kolegów i naukowców nie będę wiedział jak w sposób bardziej klarowny i przejrzysty 
prezentować swoje myśli i wyniki. Bo znowu tutaj – dla ułatwienia – przyjmuję założenie, że mam coś 
ciekawego i sensownego do powiedzenia w tych artykułach. 

Oczywiście warto szkolić się w pisaniu artykułów, bo to jest po prostu rzemiosło. Dobre redak-
cje (a nie takie z czarnej listy czasopism punktowanych: http://ekulczycki.pl/teoria_komunikacji/jak-
napisac-dobry-artykul-naukowy-czyli-naukowo-o-
pisa-
niu/Can%20any%20material%20that%20does%20not%20contribute%20to%20the%20%EF%AC%82o



 5 5 5

w%20of%20the%20argument%20be%20eliminated) rozważają artykuły, które są nie tylko dobre mery-
torycznie, ale również spełniają wymogi formalne (a te nie zawsze wynikają ze specyfikacji czasopisma, 
czasami są zwyczajowe). 

Wstępniak pewnego redaktora. Do napisania tego wpisu zainspirował mnie opublikowany 
w tym miesiącu artykuł Writting for Communciation Theory Thomasa Hanitzscha 
[http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/comt.12004/abstract] – redaktora naczelnego „Commu-
nication Theory” (jednego z najlepszych periodyków komunikacyjnych). Hanitzsch zdecydował się na-
pisać wstępniak, ponieważ czasopismo otrzymuje coraz więcej propozycji artykułów, które nie spełniają 
podstawowych standardów. 

There are generally three broad categories of journal submissions: very good articles, good ar-
ticles … and others. Very good articles are routinely subjected to peer review and, provided they are 
favorably reviewed, they might get published after one or more rounds of revision. Other submissions 
are of less exceptional quality; they are either sorted out in the process of editorial screening, or they 
fail to stand the test of peer review. Some authors choose not to address the ‘‘communication’’ in the 
journal’s title; others do not make a substantive contribution to theory or are not sufficiently devel-
oped. 

Redaktor jednego z najważniejszych czasopism komunikacyjnych opisuje, jak postępuje z ar-
tykułami, które spływają mu na skrzynkę. W podobnym temacie polecam wpisy Rafała Marszałka: 
Z życia redaktora – wylewanie żali [http://nicprostszego.wordpress.com/2012/12/06/z-zycia-
redaktora-wylewanie-zali/] oraz Redaktor naukowy – technik czy artysta 
[http://nicprostszego.wordpress.com/2012/09/08/redaktor-naukowy-technik-czy-artysta-tl-dr-bs/]. 

Hanitzsch stworzył checklistę, którą każdy autor wysyłający tekst do publikacji w „Communi-
cation Theory” powinien sobie przejrzeć. Jednakże ta lista jest na tyle ogólna, że zdecydowałem się na 
jej bazie stworzyć bardziej uniwersalną checklistę, którą warto przejrzeć: zarówno przed pisaniem ar-
tykułu, jak i już przed samym wysłaniem tekstu. 

1. Czy naprawdę zaprezentowanie nowego pomysłu jest uzasadnione? 
2. Czy artykuł mieści się w tematyce czasopisma? 
3. Czy przedmiot badań jest jasno wskazany? 
4. Czy artykuł odnosi się do ważnej literatury przedmiotu? 
5. Czy przegląd literatury wskazuje ważne punkty wyjścia do dalszych rozważań? 
6. Czy koncepcja zaprezentowana w tekście jest rzeczywiście nowa? 
7. Czy w artykule w klarowny sposób zostało wyartykułowane zaplecze teoretyczne? 
8. Czy wszystkie ważne terminy i pojęcia zostały wyjaśnione? 
9. Czy argumentacja jest zaprezentowana w sposób klarowny? 
10. Czy propozycja została skonfrontowana z innymi ważnymi ujęciami? 
11. Czy wszystkie nieścisłości zostały wyeliminowane? 
12. Czy w artykule jest używany przystępny język? 
13. Jeśli w artykule pojawiają się dane empiryczne, to czy na pewno teoria z dowodem została 

w klarowny sposób połączona? 
14. Czy artykuł podejmuje się przedyskutowania implikacji wynikających z nowego ujęcia? 
15. Czy została zaprezentowana aplikacja nowego ujęcia? 
16. Czy zostały wskazane ograniczenia tego ujęcia? 
Muszę przyznać, że gdybym spojrzał przez pryzmat tej listy na swoje artykuły, to musiałbym 

zwiesić momentami głowę. Na ale cóż: trzeba pamiętać, że jeśli stare teksty ocenia się w sposób bardzo 
krytyczny, może oznaczać to np. że się rozwijamy. A jak tak, to jest naprawdę dobrze. 

Co czytać, aby lepiej pisać? Na rynku wydawniczym jest wiele pozycji, które są interesujące 
i w którym można znaleźć wyjaśnienie tego, jak powinien wyglądać pierwszy mail z artykułem, czy jest 
cover letter, jak robić revision itd. Oczywiście najlepiej szkolić się pod okiem doświadczonych kolegów – 
jeśli jednak nie mamy takiej możliwości, zawsze warto coś poczytać. Na początek mogę polecić dwie 
książki: jedna ściśle „komunikacyjna”, czyli How to Publish Your Communication Research: An Insi-
der’s Guide, druga A Scientific Approach to Scientific Writing – z przykładami z nauk przyrodniczych 
(aczkolwiek i ta pozycja dała mi naprawdę wiele). Do obu warto sięgnąć – a na pewno znacie mnóstwo 
innych, które są przydatne. 

Nie można zapominać o bibliografii. Na zakończenie ważna uwaga: trzeba pamiętać o tym, że 
dobry artykuł oprócz treści i struktury jest również poprawnie sformatowany. Zdaję sobie sprawę, że 
niewiele osób używa menedżerów bibliografii [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/endnote-x4-a-
pisanie-ksiazki-case-study/], a co dopiero czyta manuale (np. APA Style: 
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/apa-style-po-polsku-%E2%80%93-trzy-problemy/). Ale kiedy 
chcemy wskoczyć na pewien poziom – zaczyna to być po prostu niezbędne. I niezwykle wygodne! 

Emanuel Kulczycki 
Źródło: Warsztat badacza, 22.03.2013 
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Rozmowa dnia - 16 lutego 2013 roku 

Z Łukaszem Gołębiewskim o mediach papierowych pod ścianą i o tym, kto czyta w sieci 
rozmawia Błażej Torański. 

Łukasz Gołębiewski, rocznik 1971, prezes Biblioteki Analiz, dziennikarz, prozaik, krytyk i wydawca. 
Był dziennikarzem „Życia Codziennego” i „Rzeczpospolitej”. Jest wy-
dawcą miesięcznika „Magazyn Literacki Książki” i dwutygodnika „Bi-
blioteka Analiz”. Autor raportów o polskim rynku wydawniczo-
księgarskim, książek poświęconych analizom rynku, wydaje powieści, 
opowiadania i wiersze. W 2005 opublikował (współautor: Piotr Kitra-
siewicz) książkę Rynek książki w Polsce 1944-1989. W 2008 roku wy-
dał książkę eseistyczną poświęconą kulturze cyfrowej Śmierć książki. 
No Future Book. 

Od początku tego roku amerykański „Newsweek” nie ukazuje 
się w formie papierowej, jedynie elektronicznej. Po 80 latach zniknął 
z salonów prasowych. Jak Pan prognozuje: kiedy podobny los spotka 
polskie wydanie? 

To zależy czy Amerykanie odniosą sukces, przy czym sukce-
sem byłoby tu odzyskanie rentowności choćby na minimalnym pozio-
mie. Jeśli amerykański „Newsweek” w wersji cyfrowej będzie się rozwi-
jał, to moim zdaniem od stycznia 2014 roku ten model przyjmie więk-
szość wydawców prasy na całym świecie, także w Polsce. Jeśli to bę-
dzie klapa, wówczas zapewne prasa papierowa przetrwa nieco dłużej – 
wegetując, bo dobre czasy nigdy nie wrócą. Na razie wszyscy przyglą-

dają się z ciekawością, co z tego eksperymentu „Newsweeka” wyniknie. 
W Polsce nadal wpływy z reklam pokrywają koszty druku wydań papierowych, dają zyski. Jest 

Pan pewien, że syndrom „Newsweeka” dotknie polskie tytuły? 
Wcześniej czy później z pewnością. Nakłady spadają, wpływy z reklam też. Do niedawna rato-

wały – i ratują - prasę jeszcze rozmaite inserty i kolekcje, ale one też są coraz mniej opłacalne. Zwalnia 
się dziennikarzy z wielkim doświadczeniem i stażem pracy, podobny los spotyka korektorów i redakto-
rów. Obniża się poziom treści oferowanych przez media, czego konsekwencją będzie utrata kolejnych 
czytelników. Wydaje się, że poziom możliwych do zaakceptowania oszczędności dawno został osiągnię-
ty. Media papierowe są pod ścianą, już się nie da bardziej ciąć kosztów, a przychody z roku na rok spa-
dają. Sprzedaż dostępów i prenumerat w formie elektronicznej na razie nie przynosi oczekiwanych pro-
fitów. A media społecznościowe i Google zabierają znaczną część reklamodawców. 

Ale czy koniec prasy drukowanej jest rzeczywiście bliski czy też rozpisany na lata? 
Zdecydowanie bliski, już czuć na plecach oddech. 
Jakie tytuły ocaleją? Branżowe, specjalistyczne, hobbystyczne? A może także, jako elitarne, ty-

tuły opinii i analiz? 
W formie papierowej zapewne w ogóle nic nie ocaleje, bo papier nie jest potrzebny do czytania 

wiadomości. Zapewne najdłużej będą bronić się magazyny ilustrowane dla kobiet. Opinie i analizy 
z powodzeniem mogą przenieść się do internetu. Media lada moment będą niemal całkowicie cyfrowe. 
Problem – jak na nich zarabiać. Moim zdaniem rozwiązaniem będzie abonament oraz system opłat li-
cencyjnych od organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Tak jak to jest np. z materia-
łami nadawanymi w radio i telewizji, radia słuchamy za darmo, ale twórcy dostają wynagrodzenie za 
każdy emitowany utwór słowno-muzyczny. 

„The New York Times” nieźle sprzedaje swoje treści w Internecie. Polacy jednak niechętnie pła-
cą w sieci. Słowacka firma Piano nie osiąga spektakularnych sukcesów, choć jej system mikropłatno-
ści funkcjonuje na polskim rynku już od kilku miesięcy. 

Ludzie niechętnie płacą w sieci, bo mają alternatywę w postaci treści czerpanych za darmo. 
Płacą jedynie za wysoką jakość, a ta jakość – jak wspomniałem – obniża się wraz z redukowaniem 
kosztów. Tytuły takie, jak „New York Times”, działają na rynku globalnym języka angielskiego. To wiel-
ka wartość dodana, mają nie dziesiątki tysięcy lecz miliony czytelników na całym świecie. Zupełnie 
inne przełożenie na reklamę – również o wymiarze globalnym. Dlatego trudno nam porównywać się do 
wyników osiąganych przez Amerykanów czy Brytyjczyków. 

Czy to się przełamie? Czy uda się przyzwyczaić czytelnika do płacenia za wartościowe treści? 
Z pewnością. Inaczej się nie da. Jeśli nie będzie wartościowych treści, nie będzie profesjonalnej 

informacji, demokracja będzie zagrożona. Pytanie, jak wiele firm medialnych polegnie, zanim zostanie 
wypracowany satysfakcjonujący model biznesowy? Moim zdaniem ten model jest już blisko, upo-
wszechni się najpóźniej w przyszłym roku i będzie oparty na darmowym dostępie bez ograniczeń w ra-
mach abonamentu. Być może to pozwoli sprzedawać więcej, znacznie więcej, a dodatkowo przywróci 
część utraconych wpływów z reklam. Branży wydawniczej brakuje jednak wsparcia ze strony polity-
ków, istotnych zmian w prawie autorskim – np. określających dozwolony użytek – tak by w przyszłości 
mogli zarabiać na wysokiej jakości treści. Treści marnej jakości będą domeną amatorów i będą bez-
płatne. Mówiąc o wolnym dostępie do kultury, często zapomina się o tym, że przygotowanie profesjo-
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nalnego przekazu kosztuje, a zatem ktoś za to musi zapłacić – odbiorca, reklamodawca, operator sieci 
komórkowej lub podatnik. 

Mówimy o śmierci papieru, a tymczasem rodzą się nowe tytuły opinii: „W sieci”, „Do Rzeczy”... 
Bo jest społeczne zapotrzebowanie na pewien typ dziennikarstwa. To jednak już inne media 

pod względem organizacyjnym. „Do Rzeczy” zatrudnia większość dziennikarzy na umowy-zlecenia. Au-
torzy godzą się na to, bo na rynku jest wielu bezrobotnych dziennikarzy, fachowców poszukujących 
pracy. Ale to nie jest model, który może długo i wydajnie funkcjonować. Nie wróżę „Do Rzeczy” więcej 
niż rok. 
Kto czyta w Internecie? Młodzi, którzy nauczyli się czytać w sieci - zamiast z Elementarza Mariana Fal-
skiego - i nie mają nawyku sięgania po papier? A może wręcz przeciwnie: wytrawni czytelnicy, którzy 
wiedzą, że w e-wydaniach szybciej dotrą do newsa? 

I ci, i ci. Na pewno młodzi w sposób bardziej naturalny sięgają po media cyfrowe, tablety 
i czytniki tekstu, ale również dotychczasowi czytelnicy papieru – nie tak często i bardziej utylitarnie, 
ale wystarczy obserwacja pasażerów pociągów, żeby przekonać się, jak wiele osób już pożegnało papier. 
Źródło: Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, data dostępu 16.02.2013 

Psie życie Józefa Wilkonia: brązowy medal w Lipsku  

  

 

Polskie Towarzystwo Wydawców Książek z przyjemnością informuje, że nagrodzona w 52. Kon-
kursie PTWK Najpiękniejsze Książki Roku 2011 książka Psie życie Józefa Wilkonia z ilustracjami sa-
mego mistrza, wydana przez Wydawnictwo HOKUS-POKUS Marta Lipczyńska-Gil znalazła również 
uznanie w oczach jurorów międzynarodowego konkursu Best Book Design from all over the World 
2012 w Lipsku i otrzymała Brązowy Medal.  

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 15 marca 2013 roku podczas Międzyna-
rodowych Targów Książki w Lipsku.  

Serdecznie gratulujemy Józefowi Wilkoniowi i Wydawnictwu nagrodzonej książki!  
Źródło: Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, data dostępu 22.03.2013 

________________________________________________________________ 
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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.  


