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Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych  
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

R. 7, z. 13 (186): poniedziałek, 18 czerwca 2012 roku 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zapraszam na codziennie aktualizowaną  
stronę ISBNiKa na Facebooku 

KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE – zapowiedzi 

 
● Zachęcam do zapoznania się z listą tytułów referatów, 
które zostały zgłoszone na konferencję: 
http://www.biblioteka.wsp.lodz.pl/konferencja/referaty.pdf  
 
● Przypominam, że zgłoszenia przyjmowane są do końca 
czerwca. 
● Formularz Zgłoszeniowy: 
http://www.biblioteka.wsp.lodz.pl/konferencja/formularz.html  

Aleksandra Marciniak 
Źródło: Aleksandra Marciniak, korespondencja nadesła-
na 15.06.2012 
 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 

Biblioteki cyfrowe –zapowiedź  

Biblioteki cyfrowe / red. Małgorzata Janiak, Monika Krakow-
ska, Maria Próchnicka. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzysze-
nia Bibliotekarzy Polskich, 2012,– 548 s.; ISBN: 978-83-61464-
70-9. Seria: NAUKA - DYDAKTYKA – PRAKTYKA 

Monografia pod redakcją Małgorzaty Janiak, Moniki Krakowskiej i Marii 
Próchnickiej sprawnie prowadzi czytelnika przez meandry terminologiczne 
oraz zagadnienia prawne i organizacyjne istotne z punktu widzenia tworzenia 
i wykorzystywania bibliotek cyfrowych. Odbiorcy ciekawi konkretnych przy-
kładów z satysfakcją odkryją czwartą cześć publikacji w całości poświęconą 
studiom przypadków: od najstarszej polskiej biblioteki cyfrowej, przez biblio-
teki regionalne, po Jagiellońską Bibliotekę Cyfrową jako przykład biblioteki 
instytucjonalnej. 

Spis treści 
Część 1: Część ogólna 
● Małgorzata Janiak: Biblioteka cyfrowa, biblioteka elektroniczna, biblioteka wirtualna 
● Władysław Marek Kolasa: Biblioteki cyfrowe na świecie – powstanie i rozwój 
● Monika Krakowska: Biblioteki cyfrowe w świetle międzynarodowych konferencji 1993-2011 
● Mirosław Górny: Biblioteki cyfrowe w pracy naukowca humanisty 
● Małgorzata Janiak, Monika Krakowska: Ocena jakości bibliotek cyfrowych 
● Sybilla Stanisławska-Kloc: Biblioteki cyfrowe a regulacje prawne 
● Małgorzata Kowalska: Koszty i finansowanie digitalizacji 
● Małgorzata Janiak: Zagadnienia estetyczne, a biblioteki cyfrowe 
● Bożena Bednarek-Michalska: Standardy i dobre praktyki budowania kolekcji cyfrowych 
● Magdalena Wójcik: Literatura na temat bibliotek cyfrowych: analiza bibliometryczna 
Część 2: Ludzie związani z bibliotekami cyfrowymi 
● Jolanta Mazurek: Użytkownicy polskich bibliotek cyfrowych 
● Monika Krakowska: Modele mentalne użytkowników bibliotek cyfrowych 
● Łukasz Mesek: Model kompetencji zawodowych bibliotekarza cyfrowego 
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Część 3: Zasoby i procesy 
● Cezary Mazurek, Tomasz Parkoła, Marcin Werla: Tworzenie i rozwój bibliotek cyfrowych 
● Marek Nahotko, Piotr Myszkowski, Łukasz Mesek, Danuta Patkaniowska: 
- Struktury danych 
- Metadane w polskich bibliotekach cyfrowych 
- Odwzorowanie treści dokumentów elektronicznych 
- Opracowanie rzeczowe dokumentu 
- Korelacje między opisami w katalogach bibliotecznych i bibliotekach cyfrowych 
● Władysław Marek Kolasa: Formaty dokumentów w bibliotekach cyfrowych 
● Bartłomiej Siedlarz: DjVu 
● Tomasz Kalota, Marcin Szala: Organizacja i logistyka digitalizacji 
Część 4: Przykładowe polskie biblioteki cyfrowe (case studies) 
● Cezary Mazurek, Marcin Werla: Federacja Bibliotek Cyfrowych: studium przypadku 
● Ewa Wichlińska: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa: analiza przypadku 
● Joanna Potęga: Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona: (cBN Polona) 
● Bożena Bednarek-Michalska: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa: studium przypadku 
● Wojciech Kowalewski, Władysław Marek Kolasa: Małopolska Biblioteka Cyfrowa: regionalne repozy-
torium wiedzy 
● Remigiusz Lis: Śląska Biblioteka Cyfrowa: analiza przypadku 
● Łukasz Mesek: Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa: opis przypadku 
Zamówienia realizuje sklep Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, dokument online: 
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=170, data dostępu 15.06.2012 

Format Marc 21 rekordu bibliograficznego dla książki  

Format Marc 21 rekordu bibliograficznego dla książki / 
red. Kamila Rzędzińska.– wyd. 3. Warszawa: Wydawnic-
two Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. Seria: 
FO-KA 

To już trzecie, poprawione i zmienione wydanie podręcznika dla biblio-
tekarzy katalogujących druki zwarte. Publikacja ta jest podstawowym 
opracowaniem dla bibliotek współtworzących katalog centralny NU-
KAT, ale może również posłużyć wszystkim katalogującym książki 
z wykorzystaniem formatu MARC 21. 

„Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki” to 
nowość podwójna, bo i wydana w nowej formie - segregatora. Dzięki 
temu publikacja będzie zawsze aktualna - modyfikacje i aktualizacje 

będzie można zamówić w sklepie Wydawnictwa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 
Zamówienia realizuje sklep Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, dokument online: 
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=170, data dostępu 15.06.2012 

Informacja: bit, wszechświat, rewolucja  

Informacja: bit, wszechświat, rewolucja / James Gleicka. Kra-
ków: „Znak”, 2012,– 470 s.; ISBN: 978-83-240-2249-6  

W swojej nowej książce James Gleick prowadzi czytelnika od pierwszych zna-
nych systemów informacji, po dzień dzisiejszy, przybliżając zapomniane po-
staci wizjonerów, odpowiedzialnych za to, jak definiujemy i stosujemy je dziś. 
Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Znak.  

Już w epoce paleolitu człowiek rozpoczął przekazywanie informacji. 
Obecnie produkuje nadmiar wiadomości i komunikatów, dlatego niezbędne 
jest ich umiejętne filtrowanie – to główne przesłanie książki, w której autor 
proponuje wędrówkę od czasów przedhistorycznych po dzisiejszą erę zwaną 
przez wielu „erą informacji”. 

„Człowiek, zbieracz pożywienia, pojawia się znów w jakiś absurdalny 
sposób jako zbieracz informacji. W tej roli człowiek elektroniczny jest takim 

nomadą w nie mniejszym stopniu niż jego paleolityczni przodkowie” – przytacza Gleick słowa Marshal-
la McLuhana wypowiedziane u progu komputeryzacji w 1967 roku. 

Kolejne rozdziały książki wprowadzają czytelnika w postępy, jakie czynił człowiek na polu 
przesyłania i dzielenia się informacjami, począwszy od sztuki naskalnej wykonanej w grotach zachod-
niej Europy kilkadziesiąt tysięcy lat temu. 
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Autor powołuje się dalej na badania językoznawców i archeologów, analizujących pierwsze cy-
wilizacje i powstanie różnorodnych systemów pisma od chińskiego, mezopotamskiego klinowego, po 
alfabetyczne wynalezione w połowie II tysiąclecia p.n.e. To ten moment, zdaniem Gleicka, był przeło-
mowy w rozprzestrzenianiu się informacji. „Ta nowa technologia była zarazem wirusem, jak i jego nosi-
cielem. Nie podlegała monopolizacji i nie sposób jej było zdławić. Nawet dzieci mogły się nauczyć tych 
nielicznych, nieskomplikowanych, semantycznie pustych liter” – pisze.  

Dalej Gleick przybliża próby usystematyzowania wiedzy w pierwszych XVII-wiecznych słowni-
kach. Od tego momentu drukowano coraz większe, wielotomowe księgi mające na celu opisanie różno-
rodnych zagadnień możliwie najbardziej wyczerpująco. Kres tym praktykom położył dopiero internet, 
który ostatecznie zakończył publikowanie almanachów. 

Po naszkicowaniu systemów pisma Gleick szeroko rozwodzi się na temat technik transferu in-
formacji, które gwałtowanie rozwinęły się wraz z wynalezieniem telegrafu w XIX wieku. Autor przytacza 
ówczesne obawy, które towarzyszą obecnie wydawcom prasy. „Wobec tego gazety staną się zdecydowa-
nie bezużyteczne. Wyprzedzane wszędzie przez błyskawiczne skrzydła telegrafu, mogą zajmować się 
tylko miejscowymi +rzeczami+ albo abstrakcyjnymi spekulacjami. Ich moc wzbudzania sensacji, nawet 
w trakcie kampanii wyborczych, znacznie osłabnie – gdyż bezbłędny telegraf zaprzeczy ich fałszom, gdy 
tylko te zostaną opublikowane” – pisał XIX-wieczny dziennikarz. Te obawy okazały się oczywiście nie-
uzasadnione, a nowe urządzenie do wysyłania informacji tylko usprawniło pracę żurnalistów. 

Następnym krokiem milowym w transferze wiadomości na odległość opisanym w książce jest 
wynalazek telefonu. Gleick opisuje początkowy sceptycyzm względem urządzenia i jego zawrotną karie-
rę w krótkim czasie. 

Sporo miejsca autor poświęca Claudowi Shannonowi – profesorowi MIT i twórcy teorii informa-
cji i innym zapomnianym postacią, które miały poważny wpływ na dzisiejszy świat multimediów. Cały 
rozdział Gleick przeznaczył również na zmagania naukowców związane z próbami rozszyfrowania DNA. 
Książkę wieńczą refleksje związane z gwałtownym rozrostem internetu. 

James Gleick jest dziennikarzem, absolwentem Uniwersytetu Harwardzkiego i wieloletnim re-
daktorem „New York Timesa”. Napisał biografie Isaaca Newtona i Richarda Feynmana oraz szereg ksią-
żek popularnonaukowych. Był wielokrotnie nominowany do Nagrody Pulitezera. 
Źródło: PAP - Nauka w Polsce, data dostępu 11.06.2012 
Zamówienia realizuje księgarnia internetowa wydawnictwa „Znak”, dokument online: 
http://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,3364,tytul,Informacja.%20Bit,%20wszech%C5%9Bwiat,%
20rewolucja, data dostępu 11.06.2012 

INFORMACJE DLA FACHOWCÓW 

Spotkanie poświęcone pamięci dr Aleksandry Niemczykowej 
Warszawa, 20 czerwca 2012 roku 

Zespół Historyczno-Pamiętnikarski Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol-
skich, Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy Bibliotece 
Głównej Województwa Mazowieckiego zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci dr Aleksandry 
Niemczykowej -wieloletniego pedagoga w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych 
Uniwersytetu Warszawskiego (dawny IBiIN UW) w latach 1951-1953 kustosza, kierowniczki Oddziału 
Wydawniczego Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy. 

Sylwetkę i dorobek naukowy przedstawi mgr Anna Radziejowska-Hilchen z Instytutu Informa-
cji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie odbędzie się 
20 czerwca (środa) 2012 roku o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej m.st. War-
szawy ul. Koszykowa 26/28 wejście F, z bramy. 
Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 15.06.2012 

Uwolnij swoje książki, dziel się z innymi radością czytania 
9. edycja Święta Wolnych Książek, 20 czerwca 2012 roku  

Z wielką przyjemnością informujemy, że IX edycja ogólnopolskiego Święta Wolnych Książek, odbędzie 
się 20 czerwca. Wzorem minionych lat zapraszamy szkoły, uczelnie, środowiska kultury, urzędy, jak 
również wszystkich aktywnych i kreatywnych czytelników do współtworzenia tego dnia. 

Idea Święta narodziła się 8 lat temu i ma na celu promowanie czytelnictwa. 
W obchody aktywnie włączyły się szkoły, biblioteki, uczelnie wyższe, organizacje społeczne, 

kulturalne, instytucje naukowe, środowiska literackie, samorządy, media ogólnopolskie i lokalne. 
Cieszymy się, że dzięki naszym działaniom w obiegu jest ponad 140 tysięcy książek, że udało 

się uruchomić ponad 20 tysięcy półek bookcrossingowych. 
Uwalnianie książek daje innym szansę na ich przeczytanie; książki zaś nabierają życia, bo są 

w ręku czytelników. Czynimy wszystko, by nie zaginęła sztuka czytania, wspieramy i rozwijamy czytel-
nictwo w różnorodnych jego formach, przywracając książce jej należne miejsce. 
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20 czerwca planujemy, przykładem minionych lat, przeprowadzenie ogólnopolskiej akcji uwal-
niania książek, połączonej z happeningami i przemarszami młodzieży. Akcję urozmaicać będą spotka-
nia autorskie z twórcami, wydawcami, konkursy, wystawy. Zapraszamy- Fundacja Bookcrossing.pl  

Jolanta Niwińska  
ogólnopolski koordynator akcji 

ŚWIĘTO UWALNIANYCH KSIĄŻEK - BANK POMYSŁÓW 
Zachęcamy do korzystania z poniższych propozycji 

Propozycje dla bibliotekarzy/szkół. Akcje w szkołach: 
● reklamowanie wśród uczniów ogólnoświatowego ruchu czytelniczego bookcrossingu jego idei i celów 
(akcje informacyjne); 
● świąteczny wystrój biblioteki (ulotki, plakaty, baloniki); 
● uroczyste otwarcie półki bookcrossingowej; 
● akcja uwalniania książek w szkole, klasie; 
● głośne czytanie uwolnionych książek przez osoby znane, znaczące, włączenie nauczycieli, uczniów, 
dyrekcji szkoły; 
● spotkania autorskie; 
● wystawy, montaże słowno – muzyczne poświęcone książce i czytaniu; 
● konkursy literackie, plastyczne poświęcone idei bookcrossingu, książce i czytaniu 
● zaangażowanie lokalnych mediów 

Akcje osiedlowe: 
● przemarsz z uczniami po osiedlu, dzielnicy i uwalnianie książek mieszkańcom; 
● przekazanie uwalnianych książek instytucjom (domy samotnej matki, szpitale, przedszkola, przy-
chodnie zdrowia, noclegownie, domy pogodnej starości); 
● grupy uczniów biorące udział w przemarszu tworzą barwne korowody - baloniki, chorągiewki, plaka-
ty z napisami „Uwolnij swoje książki”,” 20 czerwca Święto Uwalniania Książek”, młodzież przebrana 
jest za postacie literackie 
● głośne czytanie uwolnionych książek w szpitalach, domach dziecka itp.) 
● stoisko bookcrossingowe dla mieszkańców osiedla połączone z akcją informacyjną; 
● zaangażowanie lokalnych mediów. 

Akcje ogólnomiejskie: 
● włączenie się w akcje miejskie: przemarsze połączone z uwalnianiem książek mieszkańcom; happe-
ningi, mitingi poświęcone książce. 
● Książkę zostawiamy w miejscu uczęszczanym: np. autobus, tramwaj, pociąg, przychodnia, ulubiony 
pub, kawiarnia, teatr, kino, galeria itp. 
● Książkę dostarczamy na półki, regały specjalnie w tym celu przygotowane tzw. półki bookcrossingo-
we 
● Książkę uwalniamy w pracy np. pokój nauczycielski. 
● Książkę przekazujemy przyjaciołom, znajomym informując o celu jej uwolnienia. 
● Zakładanie półek bookcrossingowych. 
● Uwalnianie książek ze zbiorów biblioteki 
● Przeprowadzenie zbiórki książek wśród mieszkańców dzielnicy, współorganizowanie zbiórki książek 
inspirowanej np. przez lokalne media. 
● Korzystanie z propozycji wymienionych w banku pomysłów. 
● Propozycje dla mieszkańców miast, gmin 

Propozycje dla bibliotek publicznych 
PRZYDATNE ADRESY: JOLANTA NIWIŃSKA, ordynator ogólnopolski akcji BC; tel. kom.: 600 276 658; 
adres e-mail: j.niwinska@bookcrossing.pl; na adres tej skrzynki kierujemy pytania związane z obcho-
dami Święta Uwalnianych książek, zgłaszamy nasze wątpliwości, propozycje i sprawozdania. 
Źródło: Bookcrosing.pl, data dostępu 15.06.2012 

Urodziny Bibliosfery + BiblioGrill o dobrych praktykach w bi-
bliotekach akademickich!, Warszawa, 23 czerwca 2012 roku 

W tym miesiącu Bibliosfera obchodzi swoje drugie urodziny. Z tej okazji chcemy 
zaprosić Was 23 czerwca na grillowe przyjęcie urodzinowe połączone z campem na 
temat dobrych praktyk w bibliotekach akademickich. 

Prezentacje. Namawiamy do zgłaszania się z siedmiominutowymi prezen-
tacjami związanymi lub nie z tematem spotkania (Dobre praktyki w bibliotekach 
akademickich). Każdy może podzielić się z innymi swoimi doświadczeniami i po-
mysłami związanymi z bibliotekami akademickimi. 

Jedzenie i napoje. BiblioGrill mimo zaplanowania pozostaje inicjatywą od-
dolną. Jako organizatorzy zapewniamy sprzęt do grillowania i węgiel, ale prosimy Was o przyniesienie 
ze sobą napojów i jedzenia, którymi macie ochotę się posilić lub podzielić z innymi. 
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Czas i miejsce. Tym razem spotkamy się 23 czerwca o 15.00 w ogrodzie siedziby firmy Aleph 
Polska, przedstawiciela grupy Ex Libris, producenta rozwiązań informatycznych dla bibliotek akade-
mickich. 

Szczegółowe informacje o dojeździe i lokalizacji znajdziesz na podstronie Czas, lokalizacja i do-
jazd: http://bibliogrill.pl/?page_id=62  

Rejestracja. Rejestracja jest obowiązkowa. Każdy może zgłosić swój udział w BiblioGrillu wysy-
łając maila na adres bibliogrill7@bibliosfera.net (to jedyny możliwy sposób). Prosimy o podanie imienia, 
nazwiska oraz miejsca pracy.:) 

Ważne terminy. Do 17 czerwca – do tego dnia można zgłaszać swój udział jako uczestnik bez 
prezentacji. Do 22 czerwca – do tego dnia można zgłaszać udział z prezentacją (tak, po 17 czerwca tyl-
ko z prezentacją:-)) 

Kolejne BiblioGrille. Już wkrótce informacje o kolejnych BiblioGrillach: w Piekarach Śląskich 
(21 lipca) i Kazimierzu Dolnym (18 sierpnia). 

Bądź na bieżąco. Bądź na bieżąco – zapisz się na nasz newsletter: http://bibliosfera.us5.list-
manage.com/subscribe?u=d212bce60f5bf710f102a2e39&id=2d3f5c7382, aby otrzymywać informacje 
o naszych kolejnych imprezach lub działaniach bezpośrednio na maila. 

Krzysztof Lityński 
Źródło: BiblioGrill.pl, data dostępu 11.06.2012 

Druk młodością stoi: poligrafia stawia na nowe technologie i absolwentów 

Czy postępująca cyfryzacja doprowadzi do stopniowego zaniku rynku poligraficznego? Najnowsze sta-
tystyki zaprzeczają takim opiniom. Według tegorocznego raportu Polskiego Bractwa Kawalerów Guten-
berga i KPMG, wielkość polskiego rynku poligraficznego wyniosła w 2011 roku 11,2 mld zł - o ponad 
miliard więcej niż rok wcześniej. Branża stawia na nowoczesne technologie i nowe formy druku, jednak 
przyszłość poligrafii w równym stopniu zależy od wykształconych młodych pracowników. Absolwenci 
techników i szkół wyższych mogą liczyć na pracę w branży. Wykorzystanie nowych technologii w druku 
będzie wymagało coraz większej eksperckiej wiedzy. Tymczasem wykształcenie wyższe lub poligraficzne 
ma co czwarty pracownik firm z branży.  
● Cały artykuł znajdziesz na portalu Rynek Książki.pl, dokument online: http://www.rynek-
ksiazki.pl/aktualnosci/druk-mlodoscia-stoi_30956.html, data dostępu 15.06.2012 

Rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych bibliotekarzy 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich otrzymało do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania określonych 
stanowisk w bibliotekach. Elżbieta Stefańczyk, Przewodnicząca Stowarzyszenia zwróciła się do prze-
wodniczących okręgów oraz członków Zarządu Głównego SBP z prośbą o opinie w tej sprawie. 
Stanowisko SBP zostanie opublikowane wkrótce. Projekt rozporządzenia został umieszczony na stro-
nach Rządowego Centrum Legislacji: 
http://www.sbp.pl/repository/dokumenty/SBP/projekt_rozporzadzenia_kwalifikacje.pdf  
Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 12.06.2012 

Zbędne studia w bibliotece 

Wykształcenie kierunkowe do wypożyczania książek nie będzie już potrzebne. Aby zostać kustoszem 
w bibliotece publicznej, wystarczy dyplom magistra. Kierunek studiów nie będzie miał znaczenia. Moż-
na będzie skończyć biologię lub chemię. 

Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra kultury w sprawie wymagań kwalifikacyjnych 
do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach. Obecnie pracownicy służby bibliotecznej muszą 
wykazać się wykształceniem kierunkowym. 

Projektodawcy uważają, że w bibliotekach potrzebni są specjaliści z różnych branż. Przydadzą 
się np. osoby, które znają nowe technologie lub potrafią uzyskać środki pozabudżetowe. 

Jeśli rozporządzenie wejdzie w życie, aby zostać bibliotekarzem dyplomowanym, nie trzeba bę-
dzie już zdawać egzaminu. Wystarczy ukończyć studia na kierunku informacji naukowej i biblioteko-
znawstwa. Staż pracy straci znaczenie. By zostać młodszym bibliotekarzem, wystarczy wykształcenie 
średnie. 

Projekt wywołał protest środowiska bibliotekarzy. 
Źródło: Rzeczpospolita, data dostępu 15.6.2012  
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Czy bibliotekarz szkoły wyższej jest zobowiązany do prowadzenia dydaktyki 
z podstaw informacji naukowej? – odpowiedź prawnika 

Proszę o wyjaśnienie następującej kwestii. Czy bibliotekarz szkoły wyższej jest zobowiązany do prowa-
dzenia dydaktyki z podstaw informacji naukowej, czy też jest to pracownik administracyjny (wg przepi-
sów) a obowiązek dydaktyki jest przypisany tylko bibliotekarzom dyplomowanym? Czy są jakieś pod-
stawy prawne regulujące taki zakres obowiązków? 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku prawo o szkolnictwie wyższym pracownikami 
uczelni są nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi (art. 107 
ustawy). Nauczycielami akademickimi są m.in. dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracow-
nicy dokumentacji i informacji naukowej zatrudnieni na stanowiskach (art. 108 w związku z art. 113 
ustawy). 

Tak więc obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych nałożony został mocą powołanej ustawy 
na dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji na-
ukowej. Pozostali pracownicy biblioteczni będący pracownikami szkoły wyższej niebędący nauczycie-
lami akademickimi nie są zobligowani do prowadzenia zajęć dydaktycznych na mocy przepisów usta-
wowych. 

mec. Michał Pankiewicz 
Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 12.06.2012 

Dzieła osierocone bliżej życia w sieci: Rada Europy przyjęła nowe przepisy 

„Fotografie, filmy czy książki, których autorów nie można znaleźć, będzie można publikować w sieci dla 
celów non-profit - przewiduje projekt regulacji, co do których europosłowie i Rada UE osiągnęli już nie-
formalne porozumienie. Są bowiem takie dzieła, których wykorzystanie ogranicza prawo autorskie, 
mimo iż nikt nie może odebrać wynagrodzenia za ich wykorzystanie” - informuje „Dziennik Internau-
tów”. 

W marcu komisja prawna Parlamentu Europejskiego (JURI) przyjęła projekt regulacji dotyczą-
cy publikowania dzieł osieroconych, natomiast w środę (6 czerwca) projekt został nieformalnie przyjęty 
także przez członków Rady UE. „Prawo w zakresie dzieł osieroconych jest więc o krok bliżej wprowa-
dzenia w życie. Teraz trzeba jeszcze ostatecznej zgody komisji JURI oraz zgody Parlamentu w głosowa-
niu plenarnym” - czytamy w serwisie. 

Opisywany projekt daje prawo do wykorzystania dzieł osieroconych instytucjom publicznym, 
takim jak muzea i biblioteki. Status „dzieła osieroconego” ma być nadawany poszczególnym dziełom 
dopiero po dokonaniu uważnych poszukiwań autora. „Dzieła osierocone będzie można publikować 
przez digitalizację i tylko w celach nie przynoszących zysku. Dzieło uznane za osierocone w jednym 
kraju UE będzie automatycznie zyskiwało ten status w innych państwach członkowskich. Prawo będzie 
dotyczyć również dzieł nie publikowanych, ale w inny sposób udostępnianych przez instytu-
cje. Europosłowie zgodzili się także co do tego, że autor dzieła - jeśli taki się znajdzie - powinien mieć 
możliwość złożenia wniosku o zniesienie statusu dzieła osieroconego oraz o uzyskanie rekompensaty 
za wykorzystanie tego dzieła. Instytucje publiczne nie będą jednak narażone na ryzyko gigantycznych 
odszkodowań. Rekompensaty będą wyliczane osobno w każdym przypadku, przy uwzględnieniu fak-
tycznych szkód dla interesów autora oraz faktu, że użytek dzieła był niekomercyjny. 

Przedstawiciele Rady UE zgodzili się również na przepis, który pozwoli publicznym instytucjom 
na generowanie przychodu w oparciu o korzystanie z dzieła osieroconego (np. dzięki towarom sprzeda-
wanym w sklepie w muzeum). Przychód ten ma być wykorzystany na cyfryzację dzieła lub poszukiwa-
nie autora” - czytamy. 
Źródło: Rynek Książki, data dostępu 11.06.2012 

Zmusić studenta do płacenia za książkę? Jest na to patent! 

System umożliwiający identyfikowanie studentów, którzy nie kupili kopii książki, opatentował wykła-
dowca University of Puerto Rico, Río Piedras. System pozwoli na zaniżanie ocen tym, którzy nie podzie-
lili się pieniędzmi z wydawcami. Idea wynalazku jest niestety tak prosta, że niebawem mogą zacząć go 
stosować inni wykładowcy troszczący się o przychody z książek. […] Marcin Maj 

● Cały artykuł znajdziesz na portalu Dziennik internautów, dokument online: 
http://di.com.pl/news/45656,0,Zmusic_studenta_do_placenia_z_ksiazke_Jest_na_to_patent.html, 
data dostępu 11.06.2012 
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Ukazało się kolejne elektroniczne wydanie Journal of Information Literacy, vol. 6, no 1 (2012). 
Table of contents dostępny tutaj: http://ojs.lboro.ac.uk/ojs/index.php/JIL/issue/view/159  
Źródło: Ewa Rozkosz, korespondencja nadesłana 11.06.2012 

Nowa biblioteka UZ już robi wrażenie [ZDJĘCIA] 

 
fot. Michał Bedner /Agencja Gazeta. Tak teraz wygląda budynek biblioteki i teren wokół niego 

Sześciokondygnacyjna bryła nowoczesnej Biblioteki Uniwersyteckiej z zewnątrz jest już gotowa. Robi 
wrażenie! Elewacja przybrała uniwersalny, szary kolor i jest ozdobiona motywami winorośli. Teraz 
trwają prace w środku gmachu i na dziedzińcu, który ma się stać przyjaznym dla czytelników terenem 
rekreacyjnym. Pierwszą książkę najprawdopodobniej wypożyczymy tu już zimą. […]  

Paulina Nędzyńska 

● Więcej... 
http://zielonagora.gazeta.pl/zielonagora/1,35161,11909556,Nowa_biblioteka_UZ_juz_robi_wrazenie__
ZDJECIA_.html#ixzz1xZ65HARb, data dostępu 11.06.2012 

Nowe miejsce spotkań w mieście spotkań 

U zbiegu ulic Kazimierza Wielkiego i św. Antoniego jest nowe miejsce spotkań. Można przysiąść na 
jednej z czterech ławek, których układ jest inspirowany znakiem graficznym Dzielnicy Czterech Wy-
znań.  

Prace trwały niecałe trzy miesiące i nic nie zmieniały w układzie komunikacyjnym tego skrzy-
żowania. Wymieniono nawierzchnię, poza ławkami pojawiły się także kwietniki. Można także zapoznać 
się z wystawą prezentującą świątynie, które znajdują się w Dzielnicy oraz krótką historię tej wyjątko-
wej części miasta.  

Projektant tego miejsca Tomasz Myczkowski podkreślił, że skwer jak i cała Dzielnica Czterech 
Wyznań jest obszarem wyjątkowo symbolicznym i metaforycznym „jego granice wyznaczają bardziej 
treści i znaczenie wpisane w tę przestrzeń niż fizyczne wartości liczbowe” – podkreślił.  

Miejsce Spotkań ma być bramą do całej Dzielnicy Czterech Wyznań, a jego utworzenie wpisuje 
się z projekt „Ścieżka kulturowa czterech świątyń” oraz z realizowanym od kilku lat planem restauracji 
wszystkich ulic należących do tego obszaru.  

Dzielnicę Czterech Wyznań zwaną również Dzielnicą Czterech Świątyń, czy Dzielnicą Wzajem-
nego Szacunku wyznaczają ulice św. Mikołaja, św. Antoniego, Włodkowica i Kazimierza Wielkiego. 
W bliskim sąsiedztwie są tutaj cztery świątynie: prawosławna katedra p.w. Narodzenia Przenajświęt-
szej Bogarodzicy, kościół ewangelicko-augsburski Opatrzności Bożej, synagoga Pod Białym Bocianem 
i kościół rzymskokatolicki p.w. św. Antoniego. Oficjalnie Dzielnica powstała w połowie lat 90 ubiegłego 
wieku.  
● Więcej o Dzielnicy czytaj tutaj: http://www.wroclaw.pl/dzielnica_czterech_wyznan,1.dhtml  
Źródło: Portal Księgarski, data dostępu 11.06.2012 
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Blisko z „Panem Tadeuszem”: wystawa w Ossolineum  

Od 1 czerwca we Wrocławiu czynna jest wystawa „Historia rękopisu ‘Pana Tadeusza’ – teksty, kontek-
sty, realia”. Wystawa prezentowana jest w Kamienicy Pod Złotym Słońcem przy Rynku 6 i otwarta bę-
dzie do 31 października. Można ją oglądać od wtorku do niedzieli, od godz. 10. do 18. Wystawa będzie 
zamknięta 15 sierpnia 2012 roku.  

Jak informują organizatorzy, pierwsza odsłona wystawy została przygotowana z myślą o wi-
dzach, którzy chcieliby wzbogacić swoją wiedzę o materii, z jakiej zbudowany został „Pan Tadeusz” – 
polska epopeja narodowa napisana przez Adama Mickiewicza. Tekst powstawał w latach 1832-1834. 
Pisanie autor zakończył w Paryżu przy Rue Saint Nicolas d’Antin, uliczce, która istnieje do dzisiaj jako 
część Rue de Provence, choć nie ma już kamienicy nr 73, w której Mickiewicz wynajmował mieszkanie. 

Punktem wyjścia do przygotowania I odsłony wystawy był tekst pierwszych sześciu ksiąg po-
emat: „Gospodarstwo”, „Zamek”, „Umizgi”, „Dyplomatyka i Łowy”, „Kłótnia” i „Zaścianek” oraz te wątki 
z biografii wieszcza, które miały bezpośredni wpływ na kształtowanie świata jego wyobraźni. Ekspozy-
cja została skomponowana w taki sposób, by wokół sali z perłą polskiej literatury – rękopisem poema-
tu, należącym obecnie do najcenniejszych pamiątek ossolińskich kolekcji, zaprezentować wątki poema-
tu oraz odwołania do rzeczywistych przeżyć autora. Sala ta znajduje się na I piętrze Kamienicy Pod 
Złotym Słońcem, w pomieszczeniach wokół niej pokazano: bohaterów epopei, staropolskie gospodar-
stwo, rośliny opisane w „Panu Tadeuszu” oraz salony, które odegrały ważną rolę w życiu twórczym 
Adama Mickiewicza. 

Autorką koncepcji wystawy i kuratorem ekspozycji jest Małgorzata Orzeł, a projekt plastyczny 
ekspozycji wykonała Magdalena Kacprzak-Gagatek. 

Małgorzata Orzeł w wypowiedzi dla „Rzeczpospolitej” opublikowanej 13 czerwca zaznaczyła, że 
pokaz mógłby mieć podtytuł: wszystko, co chcielibyście wiedzieć o „Panu Tadeuszu”, ale boicie się za-
pytać. Dlatego pokazano nie tylko rękopis dzieła, ale zadbano o przedstawienie tła historycznego, spo-
łecznego i obyczajowego epoki. Dr Adolf Juzwenko, dyrektor Zakładu Narodowego Ossolińskich we 
Wrocławiu podkreślił natomiast, że celem ekspozycji jest pokazanie życia polskich pokoleń od końca 
XVIII do końca XX wieku, od momentu utraty niepodległości aż do jej odzyskania. (fran)  
Źródło: Rynek Książki.pl, data dostępu 14.06.2012 

Wolny dostęp do biblioteki i wiedzy prawem człowieka? 

Czy konieczność zagwarantowania przez państwo istnienia bibliotek i publicznego dostępu do zasobów 
wiedzy wynikać może z zasad praw człowieka, a konkretnie z powszechnego prawa do informacji? Do 
przyjęcia takiej wizji przekonuje Kay Mathiesen (Uniwersytet Arizony) w swoim artykule The Human 
Right to a Public Library przygotowywanym do publikacji w czasopiśmie Journal of Information Ethics 
[http://icie.zkm.de/publications/journals/ie]: 

As a result of the global economic turndown, many local and national governments are disinvest-
ing in public libraries. This paper proposes that governments have an obligation to create and fund public 
libraries, because access to a public library is a human right. Starting with the Universal Declaration of 
Human Rights, and appealing to recent work in Human Rights Theory, I argue that there is a human 
right to information, which states are obligated to fulfill. Given that libraries are highly effective institu-
tions for ensuring that this right is fulfilled, there is a derived human right to a public library. 

Artykuł Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka mówiący o prawie do informacji brzmi nastę-
pująco [http://pl.wikisource.org/wiki/Powszechna_Deklaracja_Praw_Cz%C5%82owieka_(1948)]: 

Każdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyrażania jej; prawo to obejmuje swobodę posiada-
nia niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów wszelki-
mi środkami, bez względu na granice. 

Kay Mathiesen swój pogląd dotyczący prawa do bibliotek opiera na prostym stwierdzeniu. 
Uniwersalnym prawem człowieka jest prawo do informacji publicznej, a gwarantem tego prawa jest 
państwo. Państwo te zadanie realizuje m.in. za pomocą bibliotek, zatem istnienie bibliotek jest przez 
prawa człowieka zabezpieczane. 

Nawet jeśli taka interpretacja zostałaby zaakceptowana przez specjalistów zajmujących się teo-
rią praw człowieka, warto zadać pytanie, jak przełożyłoby się to na politykę państw zamykających ko-
lejne biblioteki w efekcie pogłębiającego się kryzysu gospodarczego. Według danych z 2011 roku tylko 
w Wielkiej Brytanii ponad czterysta bibliotek publicznych zagrożonych było zamknięciem. 

Ciekawe też, czy pogląd Kay Mathiesen dałoby się rozwinąć do zasady mogącej ostatecznie legi-
tymizować wymóg publicznego udostępniania informacji i wiedzy wyprodukowanej za publiczne fundu-
sze – w tym publicznych danych administracyjnych, danych i publikacji naukowych oraz zasobów 
dziedzictwa kulturowego. 
● Artykuł The Human Right to a Public Library przeczytać można pod tym adresem: 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2081178 

Marcin Witkowski 
Źródło: Historia i Media, data dostępu12.06.2012 
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Na jakim portalu naukowiec powinien mieć konto 

Aktywnym internautą jestem już od kilkunastu lat i nigdy nie mia-
łem problemu z zakładaniem kont na różnych forach, serwisach, 
wortalach i portalach. Niezbyt często się udzielam, czasami jestem 
tylko biernym obserwatorem (np. na Wykopie), ale staram się wy-
korzystywać możliwości i potencjał różnych usług. Dlatego też z tej 
perspektywy chciałbym się podzielić kilkoma refleksjami na temat 
wykorzystania różnych serwisów na celów naukowych i („około-
naukowych”). Jest to moje osobiste zestawienie „Top 10″ – a różne 
serwisy pracowały kilka miesięcy lub kilka lat na pozycję w tym 
rankingu. 

Podkreślę jeszcze, że „powinność” pojawiająca się w tytule 
wpisu jest jedynie moją rekomendacją – chodzi mi po prostu o to, 
że dane narzędzie sprawdza się w mojej pracy, w związku z czym, 
chciałby je zarekomendować. No właśnie – napisałem, że te portale 

to „narzędzia”, a zatem powinny mi służyć do czegoś. A – paradoksalnie – okazuje się, że niektóre por-
tale do niczego nie służą, a tylko „są”. 

Ranking od tytuł, czyli inspiracja negatywna. Wiem, że dziwny to ranking, w którym zaczynam 
nawet nie od dołu stawki, a od pozycji nieuwzględnionej. Na temat tego portalu wypowiadało się już 
wiele osób (polecam np. wpis Rafała Wójcika na blogu Filologia cyfrowa:: Mediewistyka 2.0, wpis Je-
rzego Tyszkiewicza na blogu Niedowiary, czy też wątek na forum Doktorat – nauka – uczelnia). Chodzi 
mianowicie o serwis iProfesor.pl, w którym już dawno temu założyłem konto (gdy tylko zaczął się re-
klamować i – trzeba przyznać – było zapotrzebowanie na takie usługi). Od tamtej pory w tym serwisie 
absolutnie nic się nie dzieje, wszyscy się tytułują (jaka to relacja społecznościowa, gdy otrzymuję wia-
domość, że mgr Jan Kowalski i Dr hab. Andrzej Nowak zostali znajomymi?). 

Serwis na swojej stronie głównej zamieścił „całą litanię” znaków graficznych partnerów (MNi-
SW, OPI, PARP, KRD, KRASP itd. itp.), która ma podnosić wiarygodność. Ale ja chcę serwis dla na-
ukowców, a nie kolejny „administracyjny” moloch. Poza tym portal odrzuca mnie swoim layoutem 
(wielki i przytłaczający). Ale najważniejszy zarzut jest taki: tam nic się nie dzieje, widnieją tylko martwe 
dusze i nie ma żadnego powodu, aby zakładać tam konto. Chyba, że ktoś mnie przekona, że nie widzę 
zalet iProfesora? 

Portale i serwisy, na których mam konto i czekam. Jest kilka serwisów, na których założyłem 
konta i czekam na rozwój wydarzeń. Nie odrzucają mnie, po prostu – jak dla mnie – jeszcze tam się 
niewiele dzieje, aczkolwiek dostrzegam ich potencjał lub użyteczność. Tak jest np. z kontem 
w Mendeley [http://www.mendeley.com/profiles/emanuel-kulczycki/] – mam tam kilku „znajomych”, 
zapisałem się do grup, zamieściłem swoje prace. Ale to wszystko – w ogóle tam nie wchodzę, gdyż nie 
widzę potrzeby. Aczkolwiek Mendeley jako narzędzie jest świetne, a oprócz tego udostępnia świetne 
API, dzięki czemu mogę bez problemowo korzystać z takich serwisów jak ReaderMeter 
[http://readermeter.org/]  czy Peer Evaluation [http://www.peerevaluation.org/]. 

Oczywiście takich serwisów, w których mam konto i „czekam” jest mnóstwo, ale wyróżnić 
chciałbym jeszcze jeden – bowiem zdaję sobie sprawę, że dla wielu mógłby to być serwis z czołówki. 
Chodzi mi o ResearchGate.net [http://www.researchgate.net/profile/Emanuel_Kulczycki/], który jest 
serwisem społecznościowym dla naukowców – bardzo przejrzystym, po zmianach w miarę intuicyjnym 
(niegdyś wprowadzenie swoich publikacji podnosiło ciśnienie). Tutaj toczą się całkiem ciekawe dysku-
sje (dostaję powiadomienia na maila, które są tak dobrane przeze mnie, że nie traktuję ich jak spamu). 
Jednakże te dyskusje (przynajmniej w mojej działce) są sporadyczne i w żaden sposób ta oraz inne 
funkcje serwisu nie zachęcają mnie do interakcji.  

Trzy serwisy, w których naprawdę warto mieć konto. Krótkie wyjaśnienie: podkreślę, że mam 
na myśli wszelkie możliwe serwisy, a nie tylko te zaprojektowane specjalnie dla naukowców – a takie 
można było odnieść wrażenie z powyższej części wpisu. Chodzi mi raczej o takie narzędzia, które uła-
twiają pracę naukowców w ich badaniach oraz działalności okołonaukowej (chociażby w komunikacji 

naukowej czy naukometrii). 
Miejsce trzecie: Twitter. Nie jest to serwis na-

ukowy, tylko „zwykły” serwis mikroblogowy, który jed-
nakże zaczął być wykorzystywany w celach nauko-
wych. Dla mnie Twitter stał się świetnym źródłem in-
formacji, drugim obok kanałów RSS (oraz – momen-
tami – strumienia na Facebooku). Oprócz tego Twitter 
świetnie się sprawdza na konferencjach naukowych 
(więcej o tym pisałem tutaj: 

http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/twitter-a-
konferencja-naukowa/). Dodatkowo (a raczej przede 
wszystkim) Twitter staje się narzędziem oceniania 
wpływu artykułów i publikacji naukowych. W bardzo 
ciekawy sposób twitty analizuje Altmetric 
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[http://www.altmetric.com/].. 
Oczywiście Twitter to bardzo dobre narzędzie, które jednakże zdecydowanie lepiej obsługuje się 

poprzez różnego rodzaju aplikacje. Ja używam do tego niezastąpionego TweetDecka, który pozwala 
ogarnąć mi różne strumienie wiadomości. 

Miejsce drugie: Google Scholar Citations. Aż 
sam się dziwię, że w moim prywatnym rankingu Google 
Scholar ma „tylko” drugie miejsce (ale trzeba przyznać, 
że pierwsze miejsce na pudle jest wyjątkowe 
i zasłużone). O Google Scholar – a przede wszystkim – 
Google Scholar Citations pisałem już wielokrotnie (pisa-
łem o testach, publicznym otwarciu, czy też jako 
o źródle dla wtyczek i „Publish or Perish”). 

W uproszczeniu Google Scholar Citations to 
konto w serwisie Google Scholar, które pozwala na zało-
żenie profilu „autora naukowego” oraz automatyczne 
zliczanie cytowań i wskaźników na tymże profilu. 
Oprócz tego (bardzo przydatna funkcja!) można ustawić 
alerty o nowych artykułach (autorów obcych albo wła-
snych – gdy czekamy na poprawne zaindeksowanie tek-
stu) oraz cytatach. Uważam, że konto w Google Scholar 
Citations to podstawowa wizytówka autora. 

Miejsce pierwsze: Academia.edu. Szczerze mówiąc, jak zakładałem konto w Academia.edu 
[http://amu.academia.edu/EmanuelKulczycki], to nie wierzyłem, że może mi się do czegoś przydać – 

założyłem, aby potestować. Po drodze miałem już konto 
na ResearchGate.net oraz iProfesorze. Wszystkie te trzy 
serwisy można objąć klamrą i nazwać je „serwisami spo-
łecznościowymi” dla naukowców. Jednakże Academia.edu 
ma kilka cech, które decydują o tym, że jest to dla mnie 
serwis numer jeden, bijący pozostałe o kilka dystansów. 
Poniżej widać stronę główną po zalogowaniu – mam na 
niej wyświetlane wiadomości o działalności osób, które 
obserwuję. Na przykład: kogo zaczęły te osoby obserwo-
wać – a to jest naprawdę przydatne i ciekawe, bowiem 
jeżeli interesuje mnie czyjaś praca badawcza, to istnieje 
wysokie prawdopodobieństwo, że kolejne osoby obserwo-
wane przez tę osobę, będę również dla mnie interesujące. 

Zalety Academia.edu. Najważniejsza rzecz: portal 
jest pełen naukowców, którzy rzeczywiście go używają, 

wrzucają swoje prace, piszą, komentują. 
Dzięki temu w strumieniu wiadomości (coś na kształt tablicy na Facebooku) pojawiają się in-

formacje o zamieszczonych pracach przez osoby, które się obserwuje. 
Bardzo prosty sposób dodawania publikacji i połączony z tym system tagowania materiałów 

(naprawdę przydatna rzecz!). 
Widzimy, kto przeglądał nasze publika-

cje – to jest naprawdę dobre, bowiem nasze pu-
blikacje czytają (najczęściej) osoby o podobnych 
zainteresowaniach badawczych. Dzięki czemu 
możemy obserwować/poznać nowych badaczy – 
i to naprawdę działa. 

W wynikach wyszukiwania Google in-
formacje z Academia.edu są bardzo wysoko, 
dzięki czemu poszukujący trafiają na „oficjalne 
naukowe” profile. 

Intuicyjny interfejs – jeżeli macie 
w jakimkolwiek serwisie społecznościowym kon-
to, to tutaj się odnajdziecie bez problemów (a nie 
jak na iProfesorze). 

Aktualne oferty: praca, staże i wyjazdy. 
System powiadomień połączony 

z wyszukiwarką Google, który pokazuje, w jaki 
sposób użytkownicy trafili na materiały (teksty) 
z Acadamia.edu (poniżej printscreen).  

Academia.edu stała się dla mnie podstawowym serwisem – nie muszę na niego za często 
wchodzić, gdyż dostaję takie powiadomienia, jakie sobie ustawiłem i zechciałem. Jednakże wchodzę od 
czasu do czasu – po prostu z czystej ciekawości: czytam, kto zamieścił nowy artykuł, co się dzieje 
w mojej działce, co ciekawego opublikowało czasopismo, które obserwuję (bo można również obserwo-
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wać różne podmioty, a nie tylko osoby). Na prawdę polecam – nawet przeciwnikom wszelkich serwisów 
społecznościowych.  
Źródło: Warsztat badacza komunikacji, dokument online: http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/na-
jakim-portalu-naukowiec-powinien-miec-konto/, data dostępu 12.06.2012 

Darmowe identyfikatory DOI od Figshare. Rewelacja! 

O narzędziu figshare pisałem w styczniu [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/figshare-udostepnij-
negatywne-wyniki-na-licencji-creative-commons/] i już wtedy podkreślałem, że jest to bardzo ciekawy 
pomysł na promocję i dystrybucję różnego typu danych, working papers czy też szkiców publikacji. Po 
drodze pisałem również, jaką rolę w nauce odgrywają identyfikatory DOI 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/identyfikator-doi-dla-czasopisma-naukowego/] w oznaczaniu 
dokumentów elektronicznych. Dlatego tak bardzo ucieszył mnie wczorajszy [12.06.2012] news. Muszę 
przyznać, że jestem zachwycony tym pomysłem – jest tak prosty i genialny, że twórcom fighshare nale-

żą się po prostu brawa. Wczoraj na blogu projektu po-
jawił się wpis pt. Wszystkie rezultaty badawcze powin-

ny być cytowane 
[http://figshare.com/blog/All%20research%20outputs

%20should%20be%20citable/32], w którym twórcy 
(bardzo słusznie) podkreślają, że wszystkie wyniki ba-
dawcze powinny być potencjalnie cytowalne, to znaczy, 
każdy powinien wiedzieć, w jaki sposób pisać o tych 
materiałach. W przypadku, gdy nie są one umieszczone 
w książce czy czasopiśmie, jest to niejednokrotnie pro-
blematyczne. 

Twórcy we wczorajszym wpisie napisali: 
To cite research on figshare 

[http://figshare.com/], you can find the text below the 

file on each article page. This can be copied, or exported 
to Endnote, RefMan and Mendeley using the links in the 
sidebar. DOIs are more recognisable by researchers as 
the standard for persistent linking. They are also easier 
to track it reference lists. This means that we will soon 
be recording how many times each object on figshare 
has been cited. This is notoriously a much slower mark 
of recognition that the altmetrics we already track on the 
site, but again it is a form of credit that all researchers 

are familiar with. 
Z pomocą przychodzą właśnie identyfikatory DOI dla poszczególnych dokumentów. Od wczoraj 

wszystkie materiały zamieszczone w figshare będą miały swój własny DOI (jest to możliwe dzięki 
współpracy z California Digital Library oraz DataCite). Po przeczytaniu tej informacji od razu założyłem 
świeże konto i zamieściłem pierwszy materiał (akurat trwały jakieś prace i zostało mi przydzielone kon-
to deweloperskie, za co zostałem mailowo przeproszony:). Po wrzuceniu materiału i zaakceptowaniu 
wszystkich opcji moim oczom ukazała się strona dokumentu, na której widnieje DO-
I: 10.6084/m9.figshare.92264 - jest to identyfikator na stałe przypisany do tego konkretnego obiektu.  

Oczywiście chciałem od razu wszystko przetestować, zatem przeszedłem na stronę DOI System 
(rozwija ją The International DOI Fundation: http://www.doi.org/) w wyszukiwarce wpisałem DOI. 
I działa. 
Źródło: Warsztat badacza komunikacji, data dostępu 13.06.2012 

___________________________________________________________________________ 

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;  
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● 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/ 
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