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Aktualności ISBNika znajdziesz na Facebooku !!!! 

KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE – relacje 

Bibliography in the Digital Age  
– konferencja towarzysząca IFLA 2012, Warszawa, 9 sierpnia 2012 roku 

Konferencja Bibliography in the Digital Age (Bibliografia w epoce cyfrowej) zorganizowana wspólnie 
przez Sekcję Bibliografii i Sekcję Katalogowania Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji 
Bibliotekarskich (IFLA) oraz Bibliotekę Narodową odbyła się w czwartek, 9 sierpnia w BN - jako wyda-
rzenie towarzyszące ogólnoświatowemu kongresowi IFLA Helsinki 2012. W spotkaniu wzięło udział 
blisko 100 osób z całego świata. 

Tematem konferencji była kontynuacja dyskusji, rozpoczętej publikacją dokumentu National 
Bibliographies in the Digital Age: Guidance and New Directions (Bibliografie narodowe w epoce cyfro-
wej: wskazówki i nowe kierunki), wydanego w 2009 r. przez Sekcję Bibliografii IFLA. Podstawowym 
podejmowanym problemem były wytyczne dotyczące opracowania bibliografii narodowych w świecie 
zdominowanym przez Internet i media elektroniczne, wobec których tradycyjna bibliografia jest coraz 
bardziej bezradna. Spotkanie połączonych Sekcji miało charakter przygotowawczy, a jego celem była 
wymiana opinii i doświadczeń oraz sformułowanie i doprecyzowanie kwestii, które dyskutowane będą 
w szerszym gronie na kongresie w Helsinkach. 

Uczestników obrad powitał dyrektor BN dr Tomasz Makowski, następnie przewodnicząca Sek-
cji Katalogowania IFLA Hanne Hørl Hansen wygłosiła mowę otwierającą. Konferencja, w całości w języ-
ku angielskim, moderowana była przez przewodniczącego Sekcji Bibliografii IFLA Carstena H. Ander-
sena i obejmowała następujące referaty: 
● Neil Wilson: Guidelines for the future: sharing best practice for national bibliographies in the digital 
era. 
● Aniko Dudás: Who are the users and what are their expectations? 
● Marcin Roszkowski: Integration of Polish National Bibliography within repository platform for science 
and humanities. 
● Karin Kleiber: Online materials published in Austria - collecting, archiving and metadata. 
● Tuula Haapamäki and Sinikka Luukkanen: Cataloguing Policy in the National Library of Finland - 
strategies and practices for the metadata of digital resources. 
● Pat Riva: National Bibliography in Canada: Two national bibliographic agencies, two approaches. 
● Anke Meyer: The management of a digital national bibliography at the Deutsche Nationalbibliothek. 
● Hanne Hørl Hansen: Online materials in The Danish National Bibliography. 

Po wystąpieniach odbyła się dyskusja. Na zakończenie uczestnicy konferencji zwiedzili Pałac 
Rzeczypospolitej. 

Całość konferencji została sfilmowana. Pełna relacja wideo zostanie opublikowana wkrótce na 
stronie internetowej BN. 
Źródło: Biblioteka Narodowa, 10.08.2012 

INFORMACJE DLA FACHOWCÓW 

Jak znaleźć czasopisma Open Access ze swojej dziedziny? 

Jednym z podstawowych składników Otwartej Nauki są czasopisma wydawane w trybie otwartego do-
stępu. O Open Access pisałem już kilka razy (m.in. w kontekście świetnej konferencji 
[http://ekulczycki.pl/teoria_komunikacji/open-access-w-bydgoszczy-wrazenia-z-konferencji/], która 
odbyła się w Bydgoszczy, deklarując otwarty dostęp do wyników projektu grantowego 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/deklaracja-otwartego-dostepu-do-wynikow-z-grantu-
finansowanego-przez-ncn/] czy też proponując utworzenie czasopisma naukowego poświęconego 
otwartemu dostępowi: http://ekulczycki.pl/teoria_komunikacji/bibliotekarze-i-naukowcy-dla-open-
access-pewna-propozycja/). Więcej na temat otwartego dostępu można dowiedzieć się np. z kursu 
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„Open Access – Otwarta Nauka” [http://otwartanauka.cel.agh.edu.pl/] redagowanego przez Karolinę 
Grodecką i Bożenę Bednarek-Michalską – serdecznie zachęcam do zapoznania się z nim, bowiem 
w pigułce dostaniemy przewodnik do poruszania się w świecie otwartości. 

Chociaż coraz więcej osób wie, czym jest otwarty dostęp oraz poszukuje czasopism Open Ac-
cess, to nie zawsze wszyscy zdają sobie sprawę, od czego rozpocząć poszukiwania. Poniżej zebrałem 
podstawowe informacje, które mogą posłużyć poruszaniu się w bazach czasopism Open Access. Mam 
nadzieję, że ten wpis będzie przydatny zarówno autorom (którzy poszukują miejsca do publikacji) jak 
i czytelnikom, którzy mogą znaleźć ciekawe materiały i nowopowstające periodyki. 

Zdaję sobie sprawę, że jest dużo więcej miejsc, w których można znaleźć informacje o czasopi-
smach Open Access. Jednakże zaawansowani użytkownicy znajdą je bez większych problemów, 
a mniej zaawansowani zostaliby zarzuceni niepotrzebnymi linkami. To, co tutaj prezentuję, to i tak 
brama do przeogromnej liczby czasopism wydawanych w otwartym dostępie. 

Wpis podzielony jest na trzy części: 
1. Co zrobić, jeśli znamy tytuł czasopisma, ale nie wiemy, jaką politykę publikowania przyjmuje? 
2. Przeglądanie katalogu czasopism Open Access. 
3. Dalsze poszukiwania w wielodyscyplinowych listach. 

Trzeba pamiętać, że wiele czasopism jest wydawanych przez małych wydawców i mogą nie zna-
leźć się w poniżej wskazywanych źródłach (chociażby dlatego, że katalog DOAJ bardzo długo weryfikuje 
wszelkie zgłoszenia). Dlatego zawsze warto wejść na stronę konkretnego czasopisma i tam poszukać 
informacji. Jeśli natomiast nie ma jasnej informacji, najlepiej napisać do wydawcy. 

1. Co jeśli wybraliśmy czasopismo, ale nie wiemy, czy umożliwia Open Access? 
W przypadku, gdy wybraliśmy czasopismo, w którym chcemy coś opublikować, ale nie jeste-

śmy pewni, czy wydawca umożliwia publikację w trybie otwartego dostępu, najlepiej sprawdzić to 
w katalogu SHERPA/RoMEO [http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php]. Jest to zbiór informacji 
na temat polityki wydawniczej poszczególnych wydawców naukowych. Ta wyszukiwarka pozwoli nam 
również odpowiedzieć sobie na bardzo ważne pytanie: „Czy mogę wrzucić pdfa z artykułem 
z czasopisma X na swoją stronę?”. 

Wpisując w wyszukiwarce słowa występujące w tytule periodyku lub pełną nazwę czasopisma, 
uzyskamy najważniejsze dane na temat Open Access. Poniżej zamieściłem printscreen z modelu wy-
dawniczego czasopisma „Communication Theory”. 

 

Wynika z tego, że z czasopisma tego mogę archiwizować pre-printy, ale nie mogę zamieszczać 
nigdzie ostatecznej wersji pliku PDF stworzonego już przez wydawcę. Problematyczne jest natomiast 
samo rozumienie tego, czym jest pre– i post– print. 

Serwis SHERPA RoMEO charakteryzuje pre-print jako wersję dokumentu przed przeglądem (pe-
er-review) oraz post-print jako wersję dokumentu po przeglądzie z uwzględnieniem zmian dokonanych 
w czasie procesu recenzowania. 
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Oznacza to, że ze względu na treść, post-print należy traktować jak opublikowany artykuł. Jed-
nak pod względem wyglądu może on nie być taki sam jak opublikowany artykuł, ponieważ wydawcy 
często zastrzegają sobie własny układ i formatowanie. Zazwyczaj oznacza to, że autor nie może korzy-
stać z generowanego przez wydawcę pliku PDF, ale może posługiwać się własną wersją pliku PDF 
w celu umieszczenia go w repozytorium. 
Źródło: http://www.elka.pw.edu.pl  

Dlatego też warto zapoznać się z oznaczeniami (kolorami RoMEO), które katalog wprowadził 
dla ułatwienia zrozumienia i porównania różnych polityk wydawniczych. 

Kolor Polityka archiwizowania 

Green wolno archiwizować pre-printy i post-printy 

Blue wolno archiwizować post-printy 

Yellow wolno archiwizować pre-printy 

White nie wolno archizować 

2. Przeszukiwanie katalogów 
Natomiast kiedy chcemy po prostu przeszukać katalogi czasopism wydawanych w otwartym 

dostępie, to najlepiej rozpocząć przeglądanie od chyba najbardziej znanego katalogu, jakim jest DOAJ – 
Directory of Open Acces Journals [http://www.doaj.org/]. 

DOAJ – Directory of Open Access Journals 
Katalog możemy przeszukiwać na wiele sposobów. Ważne jest to, że w jednym miejscu otrzy-

mujemy wiele informacji na temat różnych czasopism. DOAJ informuje o kraju wydawcy, językach pu-
blikacji, roku rozpoczęcia wydawania oraz – co ważne – o opłacie wydawniczej i przyjętej licencji. Poni-
żej widoczny jest fragment wyników po wpisaniu hasła „communication”. 

 

Open J-Gate 
Open J-Gate [http://www.openj-gate.com/] to jedna z większych baz agregujących informacje 
o czasopismach Open Access. Niestety w maju tego roku została zamknięta na „kilka miesięcy” 
i obecnie pojawia się komunikat: „Wracamy wkrótce”. Dlatego też, wierząc w powrót, zamieszczam link 
[http://www.openj-gate.com/] do tego miejsca. 

3. Dalsze poszukiwania 
Na zakończenie warto również sięgnąć do różnych zestawień tematycznych. Poniższe listy po-

chodzą z angielskiej Wikipedii ze strony Open-access journal [http://en.wikipedia.org/wiki/Open-
access_journal]. 

Wielodyscyplinowe listy czasopism 
● Die Elektronische Zeitschriftenbibliothek (English version) (EZB): http://rzblx1.uni-
regensburg.de/ezeit/index.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en  
● J-STAGE [http://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/en] – Czasopisma japoński – nie cała treść jest 
w otwartym dostępie. 
● Genamics JournalSeek: http://journalseek.net/  
● Journals4Free: http://www.journals4free.com/  
● LivRe!: http://livre.cnen.gov.br/  
● JURN directory: http://www.jurn.org/directory/  
● Open Access Journals Search Engine (OAJSE): http://oajse.com/  
● Revistas CSIC: http://revistas.csic.es/  
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● University of Nevada Collection of Free Electronic Journals: 
http://www.library.unr.edu/ejournals/free.aspx  
● Directory of Open Access Journals: http://www.doaj.org/  

Tematyczne listy czasopism Open Access 
● Alphabetical list of Open Access Journals in Ancient Studies: 
http://ancientworldonline.blogspot.com/2009/10/alphabetical-list-of-open-access.html  
● ABC-Chemistry: Directory of Free Journals in Chemistry: http://abc-chemistry.org/  
● Open Access Journals in the Field of Education: http://aera-cr.asu.edu/ejournals/  
● Geoscience e-Journals: http://wwwtmp.univ-brest.fr/geosciences/e-journals/  
● FreeMedicalJournals: http://www.freemedicaljournals.com/  
● Perspectivia.net: http://www.perspectivia.net/?set_language=en  
● Open Access Journals in East Asian Studies: http://www.foreast.org/journals  
● Directory of full-text open journals in business research: http://www.jurn.org/fuse/fuse-titles.html  
Czy coś jeszcze powinno się znaleźć w tym zestawieniu?  

Warto przeczytać również: 
● „Nie” dla Otwartej Nauki i Open Access, czyli strach kota przed myszą: 
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/nie-dla-otwartej-nauki-i-open-access-czyli-strach-kota-przed-
mysza/  
● Bibliotekarze i naukowcy dla Open Access. Pewna propozycja: 
http://ekulczycki.pl/teoria_komunikacji/bibliotekarze-i-naukowcy-dla-open-access-pewna-
propozycja/  
● Open Access w Bydgoszczy. Wrażenia z konferencji: http://ekulczycki.pl/teoria_komunikacji/open-
access-w-bydgoszczy-wrazenia-z-konferencji/  
● Ubuntu + Zotero + LibreOffice – świetny kombajn do pisania publikacji naukowych: 
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/ubuntu-zotero-libreoffice-swietny-kombajn-do-pisania-
publikacji-naukowych/  
● Deklaracja „Otwartego dostępu” do wyników z grantu finansowanego przez NCN: 
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/deklaracja-otwartego-dostepu-do-wynikow-z-grantu-
finansowanego-przez-ncn/  
Źródło: Warsztat badacza komunikacji, data dostępu 13.08.2012 

Google Scholar rozwija się – dodano rekomendacje na podstawie profilu 

Google Scholar poinformowało na swoim blogu [http://googlescholar.blogspot.com/2012/08/scholar-
updates-making-new-connections.html] o uruchomieniu nowej funkcji. O Google Scholar pisałem już 
wielokrotnie (chociażby w poradniku dla redaktorów: http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/jak-
zglosic-czasopismo-do-google-scholar-poradnik-dla-wydawcow-i-redaktorow/) czy też o Google Scholar 
Metrics – nowym narzędziu bibliometrycznym [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/google-scholar-
metrics-nowe-narzedzie-bibliometryczne/]. Jednakże z perspektywy autora publikacji naukowych naj-
ciekawszą składową jest Google Scholar Citations [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/google-
scholar-citations-nowe-narzedzie-do-obliczania-indeksu-h-i-sledzenia-cytowan/] umożliwiające założe-
nie własnego profilu (wyświetlanego w wynikach wyszukiwania Google Scholar) i śledzenie swojego do-
robku. 

Wczoraj [08.08.2012] natomiast została uruchomiona nowa funkcja „My updates” (nie działa 
jeszcze w polskiej wersji, zatem trzeba wejść poprzez stronę scholar.google.com). 

Warunkiem używania tego narzędzia jest posiadanie własnego profilu. Dlaczego? Bowiem „My 
updates” to rekomendacja najnowszych artykułów naukowych, książek i publikacji, które Google 
przedstawia nam na podstawie naszych tekstów oraz bibliografii zawartych w nich. 

 

Jak piszą sami twórcy [http://googlescholar.blogspot.com/2012/08/scholar-updates-making-
new-connections.html]: 

We analyze your articles (as identified in your Scholar profile), scan the entire web looking for 
new articles relevant to your research, and then show you the most relevant articles when you visit 
Scholar. We determine relevance using a statistical model that incorporates what your work is about, the 
citation graph between articles, the fact that interests can change over time, and the authors you work 
with and cite. You don’t need to configure updates or enter any queries. We’ll notify you about new up-
dates by displaying a preview on the homepage and highlighting a bell icon on search results pages. 
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Po wejściu na Google Scholar pod wyszukiwarką wyświetlają nam się najnowsze rekomendacje 
– ale nawet jak na nie nie klikniemy, to pojawi się o nich informacja w formie „dzwonka” w prawym 
górnym rogu. Możemy również przejść do wszystkich rekomendacji. 

Muszę przyznać, że rekomendacje, które przedstawiło mi Google są świetnie dopasowane – je-
stem z nich naprawdę zadowolony. 

Kiedyś na blogu napisałem post o programie ReadCube „ReadCube — bądź na bieżąco 
z publikacjami ze swojej dziedziny” [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/readcube-badz-na-
biezaco-z-publikacjami-ze-swojej-dziedziny/]. Wówczas nie do końca zadowalały mnie prezentowane 
w tym programie propozycje, aczkolwiek trzeba podkreślić, że sposób działania i wyłaniania rekomen-
dacji jest w obu rozwiązaniach inny. Google analizuje nasze własne publikacje, ReadCube natomiast 
publikacje, które tam „wrzucimy”. 

 

Cieszy tak dynamiczny rozwój Google Scholar – co chwilę dostajemy jakieś nowe funkcje, które 
powoli (ale jednak) rozwijają to – już ośmioletnie – narzędzie. 

Emanuel Kulczycki 
Źródło: Warsztat badacza komunikacji, data dostępu 0908.2012 

Wznowienie monografii w świetle nowych zasad punktowania 

Na początku miesiąca pisałem o aktualnie obowiązujących wytycznych w sprawie punktowania publi-
kacji [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/aktualnie-obowiazujace-definicje-oraz-punkty-za-
publikacje-ogloszono-rozporzadzenie-w-dzienniku-ustaw/] oraz przyjętej definicji monografii. Jeżeli 
ktoś wczytał się dokładnie w gotowe rozporządzenie, zauważył zapewne w punkcie trzecim paragrafu 
ósmego takie sformułowanie: „Do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej nie zalicza się 
monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach, skryptów i podręczników akademickich, 
powieści, zbiorów poezji, zbiorów opowiadań i reportaży, pamiętników i dzienników oraz wznowień mo-
nografii naukowych”.  

O podręcznikach oraz skryptach już kiedyś pisałem i nadal uważam, że bez wyraźnej zachęty 
do publikowania takowych możemy znaleźć się za kilka/kilkanaście lat w sytuacji, w której nie będzie 



 6 6 6

aktualnych i dobrych podręczników akademickich. Jeśli chodzi o punktowanie, to tutaj sprawa jest 
klarowna – za takie publikacje nie ma punktów. 

Otrzymałem ostatnio kilka wiadomości, które uświadomiły mi, że środowisko prawnicze ma 
pewien problem związany ze wznowieniami monografii. Napisał do mnie m.in. profesor Piotr Machni-
kowski oraz Pani Bożena Kamińska z pytaniem o to, czym dokładnie jest wznowienie. Jest to o tyle 
ciekawe, że w naukach prawnych wydaje się (i jest na to po prostu zapotrzebowanie) zaktualizowane 
publikacje ze względu na zmianę stanu prawnego. 

Czym jest dodruk a czym wznowienie? W rozporządzeniu nie ma definicji wznowienia, zatem 
wydaje się, że najrozsądniejszym punktem odniesienia będą wytyczne Biblioteki Narodowej zawarte w 
Komunikacie Biblioteki Narodowej w sprawie ISBN na dodrukach [http://www.bn.org.pl/programy-i-
uslugi/isbn/zasady-nadawania-isbn]. Czytamy tam: 

● Wznowienie (ang. re–edition, fr. réédition): publikacja różniąca się od wydań poprzednich 
zmianami wprowadzonymi w treści (wydanie przejrzane) lub w kompozycji (nowe wydanie) 
i wymagająca nowego numeru ISBN (ISO 9707:2008 punkt 2.34). 

● Dodruk (ang. reprint, fr. réimpréssion): nowy nakład bez żadnych zmian w formie fizycznej, 
w treści ani w kompozycji (poza poprawieniem błędów drukarskich), który nie wymaga nowego numeru 
ISBN. (ISO 9707:2008 punkt 2.35). 

W związku z tym wznowienie może zawierać drobne zmiany i uzupełnienia – wtedy nie jest do-
drukiem, ale nie jest też wtedy – tak by wynikało – traktowane przez MNiSW jako nowa monografia. 
Z definicji przytoczonych powyżej wynika, że zależnie od okoliczności danego przypadku mamy do czy-
nienia albo z dodrukiem, albo ze wznowieniem. 

Oznaczałoby to zatem, że to Autor lub Wydawca muszą jasno określić, czy jest to wznowienie 
czy nowa monografia (byleby tylko ktoś nie poddał w wątpliwość decyzji i nie wytknął „autoplagiatu” 
i „wymuszania dorobku”, ale to już raczej zależy od specyfiki dyscypliny). 

Emanuel Kulczycki 
Źródło: Warsztat badacza komunikacji, data dostępu 16.08.2012 

Nie dostałeś grantu? Może to Twoja wina? 

W tym wpisie nie chcę się mądrzyć. Nie jestem specjalistą w zakresie zdobywania grantów 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/deklaracja-otwartego-dostepu-do-wynikow-z-grantu-
finansowanego-przez-ncn/], ani nie jestem „człowiekiem NCN-u” odpowiedzialnym za informowanie 
o możliwościach pozyskiwania środków na badaniach [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/wyniki-
grudniowych-konkursow-ncn/]. Chciałbym się jednakże podzielić kilkoma refleksjami, do których 
pchnęły mnie różne rozmowy i spotkania z potencjonalnymi grantobiorcami. Od razu chcę zaznaczyć: 
ten wpis nie jest o osobach, które złożyły rzetelnie przygotowany wniosek i (1) nie starczyło dla nich 
środków w konkursie, dlatego nie dostały finansowania; (2) recenzent napisał nierzetelną recenzję, nie 
zrozumiawszy „co autor miał na myśli” lub po prostu napisał recenzję złośliwą; (3) o osobach, których 
wnioskowane badania zostały ocenione jako nieinnowacyjny, wtórne itd., ale które to osoby rzetelnie 
do sprawy. To jest zupełnie inna sprawa. 

Tutaj chodzi mi o przewinienia piszących wnioski. Tego wpisu nie należy traktować jako wyty-
kania palcami, czy deprecjonowania czyichś starań – chodzi o to, aby wskazać, że naprawdę można 
być sobie samemu winnym. Część sformułowań, może ktoś uznać za „buńczuczne” – trudno. Chodzi 
mi skondensowanie pewnych ważnych rzeczy w jednym tekście. 

Jeżeli po przeczytaniu tekstu stwierdzisz: „to nie o mnie!” – to świetnie. Jeżeli natomiast, coś 
wyda Ci się znajome – to wiesz, co zmienić. 

Wielokrotnie rozmawiałem z osobami piszącymi wnioski, miałem okazję siedzieć kilka miesięcy 
za biurkiem w dziale nauki jednej z uczelni i obserwować osoby, które piszą wnioski, otrzymują je 
i realizują. 

Co zatem może być nie tak? Przed podjęciem starań warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań. 
W ogóle wiesz, co chcesz badać? 
Nie raz spotkałem się z taką sytuacją. „Słuchaj! Słyszałeś, że można dostać X tysięcy z takiej to 

a takiej instytucji? Napiszmy projekt, tylko nie wiem, na co…”. Jeżeli nie wiesz, na co potrzebujesz 
pieniędzy (poza wynagrodzeniem ;-), to jak masz napisać dobry wniosek grantowy. Sądzisz, że ktoś da 
Ci 10, 100, 800 tys. tak po prostu? 

Wiem, że bardzo często pisze się wnioski „pod konkurs”. Istną plagą były wnioski składane 
w różnych programach unijnych (najjaśniejszą gwiazdą był konkurs PO IG 8.1 na „innowacyjne” pro-
jekty internetowe). Jednakże instytucje grantowe naprawdę potrafią ocenić wnioski, dlatego jeżeli nie 
wiesz, co chcesz badać – odpuść sobie. 

Przeczytałeś wytyczne i znasz je od deski do deski? 
Piszmy wniosek! Okej, ale czy przeczytałeś wszystkie dokumenty potrzebne do wypełnienia 

wniosku. Wiesz, jakie zasady obowiązują i czy na pewno jesteś uprawniony do składania wniosku. Po 
co się męczyć, jeśli wszystko pójdzie na marne. Spotkałem profesora zwyczajnego, który przyniósł go-
towy wniosek do działu nauki na konkurs…. SONATA z NCN-u (dla młodych naukowców do 5. lat po 
doktoracie).  
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Studiowanie wszystkich dokumentów pozwoli dobrze napisać wniosek i uniknąć błędów for-
malnych. Umówmy się: mieć odrzucony wniosek z powodu błędów formalnych, to tak jakby nie wie-
dzieć, w którą stronę powinno się biec w maratonie. Przecież nie o to chodzi – lepiej poświęcić dużo 
czasu i zrezygnować, niż poświęcić jeszcze więcej czasu, czekać pół roku na wyniki, a potem rwać wło-
sy z głowy. Nie dość, że błąd formalny, to jeszcze może znalezienie się w „prestiżowym” klubie 20% naj-
gorszych wniosków. 

Rozumiesz wszystkie zapisy i przepisy? 
To naprawdę jest bardzo ważne. Trzeba sobie zdawać sprawę, że wynagrodzenie wpisuje się 

w tzw. kwocie brutto-brutto („superbrutto”), czyli wynagrodzenie zawierające koszty pracownika 
i pracodawcy. Prosty przykład: wpiszesz sobie 1000zł miesięcznego wynagrodzenia – nie zdziw się, że 
na przelewie zobaczysz ~560 zł. Chcesz wydać monografię z grantu? Dobrze oblicz budżet, wlicz w to 
korektę, adiustację, skład, łamanie, projekt okładki itd. – bo na 90% Twoja książka będzie musiała iść 
na przetarg przez dział zamówień publicznych uczelni. Chyba nie chcesz, aby wynik pracy w grancie 
był wydany w „Wydawnictwie Pieczątki i Długopisy – Jan Nowak”, prawda? Wiesz, co zrobić, żeby te-
go uniknąć?  

Jak wiesz, to super. Jak nie wiesz, masz dwa wyjścia: albo się tego nauczyć (część naukowców 
powie: ja nie jestem od tego i będą mieli częściowo rację), albo znaleźć osobę w zespole, która to potra-
fii. 

Oczywiście można złożyć wniosek i dostać finansowanie bez tego. Ale wówczas życzę anielskiej 
cierpliwości podczas realizacji. 

Byłeś w jednostce swojej uczelni odpowiedzialnej za realizację projektów? 
Wiesz, kiedy będziesz rozliczał pierwszy rok projektowy, prawda? Kto podpisuje Twoje umowy 

z wykonawcami. A kogo masz się pytać o realizację grantu. Dział odpowiedzialny za realizację projek-
tów, powinien być pierwszym punktem odwiedzin na mapie „Droga do grantu”. Tam się dowiesz, dla-
czego. 

Masz co wpisać w dorobku? 
To będzie brutalne, ale takie musi być. Chcesz być kierownikiem wniosku. Świetnie. A masz 

jak „zapełnić” rubrykę z 10 najważniejszymi publikacjami. Masz tylko trzy? Pomyśl, czy ktoś da Ci 
wówczas 500 tys. Ja wiem, mogą to być trzy publikacje zmieniające świat nauki. Ale postaw się w roli 
recenzenta. Przecież on nie zna tych publikacji. 

Ktoś zaraz powie: nie ma publikacji, bo nie mam finansowania – błędne koło. Może i tak, ale 
trzeba zakasać rękawy i dobić do tego „poziomu minimum”. 

Nie chcę wynagrodzenia. Po co mi? 
Po co mi wynagrodzenie? Pracuję dla idei? Tak jak w KBN-ie i MNiSW takie projekty przecho-

dziły, tak NCN raczej rozumie, że praca za darmo „to nie jest to”. Naprawdę załóż, że powinieneś za 
pracę otrzymać wynagrodzenie i nie pozostawiaj tej rubryki pustej. 

A w ogóle to finansowanie zacznę od drugiego roku. To co z kosztami pośrednimi? 
Niemalże w każdym konkursie grantowym jest rubryka „koszty w pierwszym roku realizacji”. 

Masz tam „zero”? To źle. Pamiętaj, że grantem przynosisz pieniądze dla uczelni. Ten „narzut” to nawet 
do 30% całości budżetu grantowego – w teorii idzie m.in. na obsługę projektów. Jeżeli w pierwszym 
roku będziesz chciał zero złotych (usłyszałem od wnioskodawczyni: „bo ja będę tylko czytać i się rozpę-
dzać”), to ile z tego dostanie twoja uczelnia. Sądzisz, że kwestor chętnie podpisze taki wniosek? 
A musisz mieć podpis. 

Kupię sobie komputer… 
Tutaj akurat uważam, sądne jest kupienie sobie nowego komputera. Ale większość recenzen-

tów zakłada inaczej. Przyjmują, że nie można uprawiać nauki bez komputera – więc po co Ci kompu-
ter, jeśli jesteś naukowcem – tzn. masz już komputer? Dla własnego dobra, odpuść sobie kupowanie 
laptopa jeszcze z innej przyczyny. Wiesz, co to są „ogólnouczelniane przetargi na sprzęt komputerowy”? 
Nie wiesz? Nie chcesz wiedzieć :) 

Napiszę wniosek w dwa tygodnie 
Oczywiście, że napiszesz wniosek w dwa tygodnie. Tylko pomyśl, że dobry wniosek pisze się 

wiele miesięcy. Nie przesadzam. Zapytaj osób, które realizowały/realizują granty, czy swój wniosek 
pisały w dwa tygodnie? Dwa tygodnie, to powinieneś przeznaczyć na odpoczęcie od gotowego wniosku, 
aby znów przeczytać go „na świeżo”. 

Jak napiszesz wniosek w dwa tygodnie i on cudem przejdzie, to na etapie realizacji grantu na 
pewno czekają cię niespodzianki. 

Szef kazał napisać w piątek, w poniedziałek składam 
Dwa tygodnie do dużo czasu. Szef w piątek powiedział, że piszemy wniosek, a w poniedziałek 

był już gotowy. Brawo! Właśnie niemalże zapewniłeś sobie miejsce w prestiżowym klubie „20%”. 
No i najczęstsza przypadłość… 
„Grantowiec gawędziarz”… on ciągle pisze. Pisze, pisze, pisze – tylko że konkursy mijają, 

a wniosku nie złożył żadnego. 
Źródło: Warsztat badacza komunikacji, data dostępu 14.08.2012 
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Piano Media: czytelnicy zyskają unikalne treści, a wydawcy - nowe przychody 

Polski internet wkracza w nową erę. Ponad 
40 krajowych wydawców zdecydowało się 
udostępnić wybrane treści tylko zarejestro-
wanym internautom, a od września dostęp 
będzie płatny. Miesięczna opłata to 19,90 
zł. – To jest uczciwa opłata za takie bogac-
two treści, które oferujemy w systemie Pia-
no Media. Z badań wynika, że również ak-
ceptowalna dla czytelników – tłumaczy Mi-
rosław Kowalski, odpowiedzialny za rozwój 
produktu w Polsce.  

 – Siła i piękno tego systemu polega 
na prostocie i wygodzie użytkownika: jest 
jeden login, jedno hasło, jedna opłata 

dla wielu serwisów –  wyjaśnia Mirosław Kowalski. – Pierwszy etap to koncentracja na dostępie poprzez 
przeglądarki na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych, później będziemy przygotowywali rozwiąza-
nia dedykowane na tablety i smartfony. 

Umowę ze słowackim operatorem podpisali wydawcy 42 tytułów w tym: Agora (Gazeta Wybor-
cza), Ringier Axel Springer (Newsweek, Forbes) czy Polskie Radio. Z szacunków Piano Media wynika, że 
podpisane porozumienie daje zasięg 70 proc. użytkowników sieci w kraju. 
Wprowadzenie systemu poprzedzono kompleksowymi badaniami. Sprawdzono m.in. ile użytkownicy są 
w stanie płacić za dostęp do niektórych informacji, a także określono, jakie treści najbardziej ich inte-
resują. 

 – Są to serwisy, które rzeczywiście stanowią najbardziej interesujące źródła informacji, ale 
również źródło opinii, analiz i komentarzy. Te rzeczy są nawet bardziej poszukiwane i wartościowe. 
Proponujemy opłatę w wysokości 19,90 zł za miesiąc. Uważamy, że to uczciwa opłata za takie bogac-
two treści – wyjaśnia przedstawiciel firmy w Polsce. – To ciągle jeszcze jest eksperyment i wydawcy 
również tak to traktują, szczególnie w kontekście dość dużego oporu użytkowników internetu co do 
płacenia za treści. 

Zastrzega jednak, że tylko niektóre treści. Wydawcy wprowadzą płatny dostęp maksymalnie do 
15 proc. artykułów. 

 – Co istotne, również nowe treści, których do tej pory nie publikowali w serwisie, pojawią się 
dla zarejestrowanych użytkowników Piano, np. wydania magazynowe. Mając to narzędzie, w postaci 
płatnej subskrypcji, wydawcy zdecydowali się publikować szereg ciekawych materiałów. To jest dodat-
kowa wartość, dodatkowy kontent. Łącznie z wydawcami więcej dajemy nowych treści niż zamykamy – 
zapewnia Mirosław Kowalski. 

System Piano Media działa już na Słowacji i w Słowenii. Doświadczenia z tych rynków pozwoli-
ły oszacować, że na 100 tys. zarejestrowanych użytkowników system zarobi ok. 1-1,5 tys. euro. 

 – Jest jeszcze jeden wskaźnik określający potencjał przychodów nowych dla wydawców, 
a mianowicie skala konwersji między użytkownikami unikalnymi serwisów a subskrybentami, którzy 
zdecydują się na opłatę. Na pierwszy rok naszym celem jest pozyskanie około 1 proc. użytkowników, 
którzy korzystają obecnie z serwisów, które weszły w Piano – mówi przedstawiciel operatora.  

Łączne przychody z opłat w 70 proc. to zysk dla wydawców. Reszta trafia do słowackiej spółki 
na obsługę systemu. 

 – My zapewniamy koszty obsługi płatności, rozwój systemu, analizy treści, dobór tego, co na-
leży zamknąć, co nie. Wydawcy nie ponoszą żadnych opłat przed startem systemu ani w trakcie jego 
funkcjonowania. Tylko i wyłącznie pozyskują nowe przychody – zapewnia. 

Zdaniem Mirosława Kowalskiego, nie ma też powodów do obaw, że wydawcy, którzy zdecydo-
wali się na współpracę z Piano Media utracą reklamodawców. 

 – Są tacy, którzy zacierają ręce, że w związku z tym, że – według nich – naszym partnerom 
ubędzie użytkowników, to reklamodawcy przejdą do tych portali. Uroda tego systemu polega również 
na tym, że tak dokonywany jest dobór treści do zamknięcia, żeby to nie odbiło się na utracie odsłon 
i użytkowników. Krótko mówiąc, że docieramy tylko do tych lojalnych użytkowników danych serwisów 
internetowych, którzy uważają, że warto zapłacić wydawcom za treści – przekonuje Kowalski. 

 dodaje, że dzięki systemowi przychody wydawców z reklam mogą być jeszcze wyższe. To roz-
wiązanie, które wprawdzie zostało przewidziane przy projektowaniu Piano Media, ale na razie 
nie zostało wdrożone. 

 – Jest taka możliwość dla użytkowników, którzy są subskrybentami Piano, że wydawcy mogą 
zaoferować ekstra kampanie reklamowe, na wyższych stawkach, jako, że to są wybrani użytkowni-
cy, często bardziej zamożni, czyli też bardziej interesujący dla reklamodawców. Taki model zastosował 
londyński "The Times", który wprowadził znacznie ostrzejszy paywall, stracił 95 proc. ruchu z dnia na 
dzień, ale pozostałe 5 proc., przy wyższych stawkach reklamowych, pozwoliło mu zachować przychody 
reklamowe – wyjaśnia przedstawiciel Piano Media w Polsce. 
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Systemem już interesują się kolejne europejskie rynki. Jak podkreśla Mirosław Kowalski, na 
razie jednak wszystkie siły skierowane są na pełne uruchomienie systemu w Polsce, która jest pierw-
szym tak dużym rynkiem dla słowackiej firmy. 
Źródło: Newseria.pl, data dostępu 16.08.2012 

 

Badania Horizon 2020 będą w OA?  

Jak zapowiada Neelie Kroes, komisarz ds. agendy cyfrowej Komisji Europejskiej, Projekt Horizon 2020 
sfinansuje badaczom możliwość publikowania prac w wolnym dostępie. O sprawie tej pisze Colin Ma-
cilwain z Research Professional. 

Projekt zapewniłby badaczom wolna rękę w kwestii publikowania prac. Wdrożony zostanie tzw. 
„złoty OA”, w ramach którego autorzy publikacji płaciliby z góry wydawcom, ale będą mogli także wy-
brać model „zielonego OA”, w ramach którego autorzy zamieszczaliby swoje materiały w otwartych ar-
chiwach bezpośrednio lub też krótko po ich opublikowaniu w wersji papierowej. 

Plan przewiduje, ze wszystkie artykuły powstałe z wykorzystaniem funduszy z Projektu Hori-
zon 2020, realizowanego w latach 2014-2020 roku, zostaną opublikowane w wolnym dostępie. Plan 
zakłada, ze do 2016 roku 60% badań wspieranych przez fundusze publiczne w Europie będzie miało 
status open access. 

Niestety, plan nie zawiera szczegółowych wskazówek dla stypendystów, jak osiągnąć wolny do-
stęp. Niektórzy sponsorzy, np. angielski Wellcome Trust, zagrozili sankcjami w razie utrudniania wol-
nego dostępu do danych. Nadal nie wiadomo czy polityka Komisji wpłynie na nawyki badaczy i zmobi-
lizuje ich do zapewnienia szerszego dostępu do badań. 

OpenAIRE, repozytorium finansowane przez Komisję Europejska, zdołało już zgromadzić po-
nad 8000 prac wspieranych finansowo przez Program Ramowy. Pozostałe 16,500 prac oczekuje na pu-
blikacje po zakończeniu rocznego okresu embargo. Pilotażowy projekt dotyczący OA w Programie Ra-
mowym wspiera i monitoruje proces wdrażania wolnego dostępu do około 20% projektów finansowa-
nych przez VII Program Ramowy. 

Niemniej, urzędnicy nie są w stanie przytoczyć dokładnych danych dotyczących liczby publi-
kacji faktycznie udostępnionych w OA. 

Nadal istnieją wątpliwości dotyczące zastosowania obu opcji OA: „złotej” i „zielonej”. Tim Hunt, 
biolog, który przewodniczy grupie roboczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych pracującej nad 
wolnym dostępem twierdzi, że głównym problemem „złotego” OA jest to, czy badacze Beda skłonni za-
płacić za opublikowanie ich prac po wygaśnięciu ich stypendiów. 

Przestawicie Komisji Europejskiej zapewnił, że KE zdaje sobie sprawę z problemu i że w projekt 
Horizon 2020 będzie posiadał odpowiednie mechanizmy, aby go rozwiązać.  

Rzecznik Nellie Kroes ponownie podkreślił zalety zarówno „złotego” jak i „zielonego” OA i za-
proponował, w ramach popierania ‘”złotej” opcji, przeznaczenie funduszy z już istniejącego 1-
procentowego odpisu od wszystkich stypendiów Programu Ramowego na wsparcie lepszego rozpropa-
gowania wyników badań. Dodał, że obecnie ów 1% jest najprawdopodobniej marnowany na finanso-
wanie produkcji, np.:. „filmów video, które są być może interesujące, ale niezbyt często oglądane”. 

Urzędnicy twierdza, że to inne szczegółowe rozwiązania dotyczące wdrażania otwartego dostę-
pu powstaną dopiero uzgodnieniu wspólnego stanowiska Komisji Europejskiej, Parlamentu Europej-
skiego i państw członkowskich w kwestii projektu Horizon 2020. 

Zamiar wprowadzenia wolnego dostępu został ogłoszony zaraz po tym, jak Europejska Rada 
ds. Badań Naukowych opublikowała wyniki analiz, z których wynika, że 3/5 z 630 dokumentów do-
tychczas opublikowanych przez stypendystów Rady znajduje sie w wolnym dostępie. Jest to zaskaku-
jąco wysoka liczba, która pokazuje, jak wiele liczących się czasopism naukowych publikuje obecnie 
materiały w OA natychmiast po zakończeniu sześciomiesięcznego lub rocznego embargo. 

13 lipca br. Rada, która jest na poły autonomiczną instytucją i może ustanawiać własne zasa-
dy dotyczące open access, ogłosiła, że od listopada br. przystępuje do repozytorium UK PubMed Cen-
tral. Od tego momentu będzie ono działać pod nazwa: Europe PubMed Central. 
Źródło: 
http://www.researchresearch.com/index.php?option=com_news&template=rr_2col&view=article&artic
leId=1217256 

JGS 
9.08.2012 

Źródło: EBiB, Elektroniczna Biblioteka, data dostępu: 09.08.2012 
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Amazon wypożyczy studentom papierowe książki, czyli rusza z komercyjną 
biblioteką 

Dzięki usłudze wypożyczania książek od Amazona studenci będą mogli zaoszczędzić do 70% ceny deta-
licznej danej książki. Gigant e-rynku będzie więc płatną alternatywą dla bibliotek. 

Pod koniec ubiegłego roku zastanawialiśmy się w DI, czy e-booki zastąpią studenckie kserówki 
[http://di.com.pl/news/41761,0,E-booki_zastapia_studenckie_kserowki.html]. Być może w USA uda 
się zastąpić kserówki zwykłymi wydaniami książek i to bez zmuszania studentów do zakupu podręcz-
nika.  

Amazon poinformował wczoraj o uruchomieniu wypożyczalni książek dla studentów. Dzięki 
temu studenci będą mogli zamówić przez internet papierowe wydania książek. Te książki będą mogli 
zachować na okres 130 dni, czyli mniej więcej jednego semestru w amerykańskich warunkach (usługa 
jest dostępna tylko w USA). 
Czytaj: Rusza biblioteka Amazona - tylko na Kindle: 
http://di.com.pl/news/41345,0,Rusza_biblioteka_Amazona_-_tylko_na_Kindle.html  

Potem książkę trzeba będzie zwrócić, ale odbędzie się to bez opłat po stronie wypożyczającego. 
Student będzie musiał jedynie wydrukować etykietę, którą naklei na przesyłkę z książkami. Tę prze-
syłkę będzie można nadać amerykańską pocztą (USPS). 

Wypożyczanie książek w ten sposób ma pozwolić na zaoszczędzenie do 70% wartości książek. 
Jeśli student będzie chciał zatrzymać książkę na zawsze (kupić ją w okresie wypożyczenia), po prostu 
zgłosi to przez internet i dopłaci różnicę w cenie. Ten, kto zapomni zwrócić książki, będzie obciążony 
opłatami za przedłużenie okresu wypożyczenia.  

Zwracana książka musi być oczywiście w dobrym stanie, bez nadmiaru zakreśleń i notatek. 
Książka nie może być zalana wodą, uszkodzona, oklejona taśmą, pozbawiona wybranych stron, podpa-
lona lub śmierdząca (sic!). Na to ostatnie będą musieli uważać studenci-palacze.  

Więcej informacji o usłudze można znaleźć na stronie www.amazon.com/textbooks.  
Nowa usługa Amazona jest bardzo ciekawa z kilku powodów.  
Po pierwsze trafia ona w społeczne zapotrzebowanie. Studenci potrzebują książek, a posiada-

nie papierowej kopii daje niezwykły komfort nauki. Zdarza się też, że przyjście z określoną książką na 
zajęcia jest doceniane przez wykładowców. Wszyscy jednak wiedzą, że książki papierowe są bardzo, 
bardzo drogie, a bywają też trudno dostępne.  

Po drugie - Amazon chcąc nie chcąc uruchomił usługę komercyjną oraz dostępną online będą-
cą alternatywą dla zwykłych bibliotek. Ta usługa prawdopodobnie przyniesie przychody, co potwierdza 
tezę, że dostępność darmowych alternatyw nie wyklucza przychodu z ofert płatnych. Rzecz w tym, by 
oferta płatna była skrojona na miarę faktycznych potrzeb.  

W Polsce trwa obecnie dyskusja o podręcznikach. Wydawcy mają za złe Ministerstwu Edukacji 
Narodowej [http://di.com.pl/news/46118,0,Aktualizacja_E-
podreczniki_to_jeszcze_nie_postep_Szkola_bez_podrecznika_to_jest_postep.html], że chce ono stworze-
nia otwartych podręczników, które mogą być darmowymi alternatywami dla książek dostępnych na 
rynku. Ciekawe jak zareagowaliby wydawcy na usługę Amazona. Usługa ta może przecież uderzać w 
przychody ze sprzedaży nowych kopii książek, czyż nie? Ta usługa odpowiada jednak na potrzeby wie-
lu ludzi, którzy są gotowi płacić za książki, tylko chcieliby płacić nieco mniej, a właściwie to nie po-
trzebują danej książki na zawsze.  

Zaraz za niechęcią do płacenia za pewne rzeczy stoi chęć do zapłacenia nieco mniej, za nieco 
inne rzeczy. Amazon najwyraźniej o tym wie. 

Marcin Maj 
Źródło: Dziennik Internautów, data dostępu 07.08.2012 

Certyfikat bibliotekarza dyplomowanego 

Minister sprawiedliwości, przedstawiając projekt likwidacji warunków ograniczających dostęp do wy-
konywania niektórych zawodów, wskazał na potrzebę likwidacji dodatkowych uprawnień w zawodzie 
bibliotekarza. W  projekcie ustawy zwanej „deregulacyjną” wprowadzono zmiany przepisów ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym, określających kwalifikacje wymagane na stanowisku bibliotekarza dy-
plomowanego (ilekroć w tekście mowa o bibliotekarzu dyplomowanym, dotyczy to również dyplomowa-
nego pracownika dokumentacji i informacji naukowej) oraz tryb pozyskiwania tych uprawnień. Propo-
nowane zmiany prowadzą w praktyce do likwidacji uznanego wieloletnią praktyką trybu nadawania 
statusu bibliotekarza dyplomowanego, ale samego stanowiska nie likwidują. Zmiany nie dotyczą całego 
zawodu (jak to wynikało z anonsów prasowych), a tylko uprawnień do zajmowania czterech, spośród 
ponad piętnastu stanowisk w bibliotekach szkół wyższych. 

Proponowana zmiana budzi zdecydowany sprzeciw pracowników bibliotek, i to zarówno tych, 
którzy są zwolennikami, jak i zdecydowanych przeciwników obecnego trybu pozyskiwania tych kwalifi-
kacji. Wyrażane są obawy, że całkowita dowolność decyzji senatów uczelni w określaniu wymagań 
kwalifikacyjnych może skutkować stopniową likwidacją tych stanowisk. Równie negatywnie przyjmo-
wana jest możliwość odwrotnej sytuacji, czyli nadania statusu „dyplomowanego” wszystkim pracowni-
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kom bibliotek z wyższym wykształceniem. Żadna z tych decyzji nie wpłynie na poprawę jakości ofero-
wanych usług ani obniżkę ich kosztów. Niewątpliwie będzie jednak przedmiotem ważnych decyzji sena-
tów uczelni, skoro liczbę bibliotekarzy dyplomowanych uwzględnia algorytm podziału dotacji dydak-
tycznej stosowany od kilku lat przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Warto więc dyskuto-
wać, czy chcemy mniej pracowników o wyższych, wyraźnie określonych kwalifikacjach i zadaniach, czy 
lepiej wykazać większą grupę bibliotekarzy, niekoniecznie realizujących zadania nauczycieli akademic-
kich, ale przecież działających w bibliotekach szkół wyższych na rzecz uczelni i jej społeczności.  

O wadach obecnego systemu pisano już wiele, m.in. w „Forum Akademickim” (nr 5/2010 i 7-
8/2010). Warto może więc tylko podsumować tę dyskusję wskazując najczęściej zgłaszane zastrzeże-
nia:  
• niejasny status formalny certyfikatu bibliotekarza dyplomowanego, określanego jako „nauko-
wo−zawodowy” – sformułowanie to, jak i tryb powoływania komisji, nie mają odpowiednika w innych 
zawodach, w trybie określania kwalifikacji innych nauczycieli akademickich w Polsce ani w wykazie 
stanowisk pracowników bibliotek w innych krajach; 
• nieadekwatność do potrzeb bibliotek szkół wyższych – jest to teoretyczny egzamin w minimalnym 
stopniu nawiązujący do doświadczenia zawodowego kandydata oraz do zadań, jakie realizuje biblioteka 
szkoły wyższej.  

Trudno więc całkowicie kwestionować potrzebę wprowadzenia zmian, ale przede wszystkim 
trzeba wskazać, co mogą one zmienić w obecnym systemie. 

Kompetencje i uprawnienia. Na pytanie, czy stanowiska bibliotekarzy dyplomowanych są 
w ogóle w uczelniach potrzebne, można odpowiedzieć – tak, ale z pewnym zastrzeżeniem. Biblio-
tekarze dyplomowani powinni wykonywać zadania naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne (te formy 
ich aktywności podlegają okresowej ocenie), gdyż tak stanowi ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym 
w odniesieniu do nauczycieli akademickich. W praktyce natomiast wykonują wiele typowych prac bi-
bliotecznych, realizując zadania naukowe niejako przy okazji i dodatkowo. Stąd mylne przekonanie, że 
są to stanowiska stanowiące raczej kolejny etap w karierze zawodowej niż tworzące odrębną grupę za-
wodową o specyficznych kwalifikacjach i zadaniach. 

Stosunkowo najłatwiej zdefiniować kwalifikacje pracowników bibliotek wykonujących zadania 
naukowe. Tryb nadawania stopni i tytułów naukowych oraz warunki awansu są określone w Prawie 
o szkolnictwie wyższym . Zasady te powinno się stosować również w bibliotekach, zatrudniając absol-
wentów studiów III stopnia oraz osoby ze stopniem naukowym doktora habilitowanego czy tytułem 
profesorskim, o ile będą oni realizowali zadania o charakterze badawczym lub dydaktycznym. Podsta-
wowym kryterium zatrudniania i awansowania byłyby realizowane zadania, okresowe oceny oraz po-
twierdzone uzyskanym stopniem naukowym kwalifikacje do ich wykonywania. Podkreślmy –
 kwalifikacje z zakresu bibliologii i informatologii, dziedzin związanych ze specjalnością danej szkoły 
wyższej lub specyfiką gromadzonych zbiorów. 

Udokumentowane stopniem naukowym umiejętności w zakresie prowadzenia działalność na-
ukowej i badawczej nie są jedyną kwalifikacją oczekiwaną od nauczycieli akademickich zatrudnianych 
w bibliotekach. Równie ważne są kwalifikacje dydaktyczne. 

Obecnie nie wymaga się żadnych odrębnych kwalifikacji dydaktycznych i zadania te najczę-
ściej są realizowane siłami pracowników tzw. służby bibliotecznej, a nie osób na stanowiskach nauczy-
cieli akademickich (gdyż tych jest zbyt mało i zwykle ograniczają swoją aktywność do pracy badawczej, 
organizacyjnej lub specjalistycznych szkoleń). Można jednak przyjąć, że wraz z wdrożeniem Krajowych 
Ram Kwalifikacyjnych udział pracowników bibliotek szkół wyższych w dydaktyce będzie większy. Jest 
to związane z planowanymi efektami kształcenia w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji 
społecznych, w tym wiedzy w zakresie pozyskiwania informacji naukowej, umiejętności wyszukiwania, 
selekcji i porządkowania pozyskanych informacji w celu jej wykorzystania w pracy zawodowej, badaw-
czej i naukowej. Zapewnienie takich efektów kształcenia może wymagać szerszego udziału pracowni-
ków bibliotek w dydaktyce realizowanej na uczelni. 

Oznacza to, że pracownicy bibliotek mogą prowadzić nie tylko godziny nieśmiertelnego „przy-
sposobienia bibliotecznego”, ale także zajęcia z informacji naukowej czy ochrony własności intelektual-
nej. Stąd konieczność określenia kompetencji zawodowych na stanowisku bibliotekarza dyplomowane-
go prowadzącego takie zajęcia. Ich kompetencje powinny być oceniane podobnie jak instruktora, lekto-
ra i innych nauczycieli akademickich bez stopnia naukowego. Najważniejszym elementem tej oceny 
powinny być wysokie kwalifikacje merytoryczne i uprawnienia zawodowe – rozumiane jako konglome-
rat kompetencji bibliotekarza i specjalisty z danej dziedziny. Decyzje dotyczące konkretnych potrzeb 
i kwalifikacji będą zapewne podejmowane indywidualnie w konkretnych szkołach wyższych. 

Teczka dokonań. Jest to zgodne z proponowanym w ustawie „deregulacyjnej” przeniesieniem 
kompetencji w zakresie uprawnień zawodowych bibliotekarzy dyplomowanych do statutów uczelni. To, 
co słuszne z punktu widzenia autonomii każdej uczelni, jest wysoce niekorzystne dla zawodu bibliote-
karza, który ma zdecydowanie szerszy zasięg działania, nieograniczony potrzebami i specjalizacją kon-
kretnej szkoły wyższej. Zasada mobilności zawodowej, potrzeba rozwijania współpracy bibliotek róż-
nych typów w celu podnoszenia jakości świadczonych usług i nadążania za globalizacją usług ofero-
wanych przez Internet wymaga raczej ujednolicania zasad określania kwalifikacji zawodowych niż two-
rzenia odizolowanych enklaw kompetencyjnych. 
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Jest to szczególnie ważne na stanowiskach o zadaniach przede wszystkim organizacyjnych (dy-
rektorzy, kierownicy projektów). Nawiązując współpracę w zakresie tworzenia np. bibliotek cyfrowych 
czy budowy wspólnych katalogów centralnych, chcemy wiedzieć, jakimi kwalifikacjami 
i umiejętnościami dysponują nasi partnerzy. Odrębności są mile widziane, gdyż rozwijają i pozwalają 
na nowe spojrzenie na wykonywane zadania, ale pewien kanon wiedzy w danej dziedzinie jest wyma-
gany. Szczególnie jeśli zamierzamy realizować wspólnie projekty badawcze czy przedsięwzięcia organi-
zacyjne wymagające udziału nauczycieli akademickich. Czy będą nim dysponowali bibliotekarze dy-
plomowani, których kwalifikacje będą określać tylko statuty uczelni? A co w sytuacji, gdy uczelnie nie 
zdecydują o wprowadzeniu takich zapisów? Istnieje uzasadniona obawa o jakość współpracy w takich 
warunkach. Szczególnie, jeśli nie będzie żadnego punktu odniesienia, żadnych zasad, do których sena-
ty uczelni mogłyby się odwołać, tworząc własne regulacje.  

Wydaje się, że ważną rolę do spełnienia mają tu korporacje i stowarzyszenia zawodowe. To one 
powinny „nazywać” i oceniać kompetencje czy specjalności, które tworzą zawód bibliotekarzy. One po-
winny tworzyć warunki do ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych w taki sposób, aby nie 
ograniczać ich do jednego środowiska i zamkniętej listy uprawnionych do ich oferowania. Warto wzo-
rować się tu trochę na środowisku medycznym, gdzie towarzystwa naukowe wskazują (poprzez nada-
wanie im punktacji) seminaria, szkolenia, konferencje polecane w danej dziedzinie. 

Lista certyfikowanych wydarzeń, w których warto i należy brać udział, wraz z „teczką dokonań” 
zawodowych (wzorowaną na dokumentacji gromadzonej w oświacie przez nauczycieli dążących do sta-
tusu mianowanego lub dyplomowanego), może być w przyszłości podstawą nadawania uprawnień tak-
że zatrudnionym na stanowiskach nauczycieli akademickich pracownikom bibliotek, którzy będą 
chcieli podjąć się zadań organizacyjnych, a może także dydaktycznych. 

W środowisku bibliotekarzy brytyjskich podobną funkcję pełni stowarzyszenie The Chartered 
Institute of Library and Information Professionals (CILIP), które wskazuje właściwe dla zawodu biblio-
tekarza i pracownika informacji formy kształcenia i uzupełniania kwalifikacji. W Polsce najstarsza 
i największa organizacja zawodowa – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich działa od 95 lat. Nie ma 
tradycji typowej korporacji zawodowej, choć ma ambicje szerokiego udziału w szkoleniach 
i wypracowywaniu dobrych praktyk tego zawodu. Tym bardziej daje to szanse, że SBP (lub inna orga-
nizacja o takim profilu działania) może wypracować nowe zasady certyfikacji – sprzyjające współpracy 
i podnoszeniu kwalifikacji, bez ograniczania dostępu do zawodu. Będą one przydatne nie tylko dla bi-
bliotekarzy dyplomowanych. 

Otwartość zawodu bibliotekarza, gwarantowana szeroką gamą stanowisk bibliotecznych – dla 
osób o różnych kwalifikacjach, poziomie wykształcenia i stażu zawodowym, nie wymaga likwidacji ba-
rier podejmowania pracy w tym zawodzie. Wymaga uporządkowania sposobu określania kwalifikacji 
i kompetencji zawodowych, tak aby efektywnie realizować wspólne projekty i przedsięwzięcia, a także 
ułatwiać podnoszenie kwalifikacji zawodowych, wszystko to dla poprawy jakości świadczonych przez 
biblioteki usług. 

Mgr Jolanta Stępniak  
– dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej. 

Źródło: Forum Akademickie, data dostępu 11.08.2012 

Kodeks IFLA etyki dla bibliotekarzy i innych pracowników Informacyjnych 

Bibliotekarze z całego świata są w pełni świadomi etycznych implikacji swojego 
zawodu. W ponad 60 krajach, których stowarzyszenia biblioteczne należą do 
IFLA, zostały opracowane i zatwierdzone krajowe kodeks etyki dla biblioteka-
rzy. 

Podobne zawody jak archiwiści czy muzealnicy również posiadają takie 
kodeksy etyki. Przez wiele lat ICA (Międzynarodowa Rada Archiwów) i ICOM 
(Międzynarodowa Rada Muzeów) rozwinęły, zatwierdziły i utrzymały w mocy 
swoje międzynarodowe kodeksy etyczne dla archiwów i muzeów odpowiednio. 
Jednak do tej pory IFLA i bibliotekarze nie mają podobnego dokumentu. 

W latach 2011-2012 grupa robocza z FAIFE przeprowadziła szerokie 
konsultacje w sprawie projektu Międzynarodowym Kodeksie Etyki dla bibliotekarzy. Setki komentarzy 
członków IFLA i osób niebędących członkami zostały przyjęte do projektu. Ostateczna wersja została 
przygotowana do zatwierdzenia przez Radę Zarządzającą IFLA. Kodeks etyki IFLA dla bibliotekarzy i 
innych pracowników Informacyjnych został zatwierdzony w sierpniu 2012. 

Dokument jest prezentowany w dwóch wersjach: długiej - wyczerpującej wersji oraz krótszej - 
dla szybkiego porównania: 

● Kodeks Etyki (długa wersja): 
http://www.ifla.org/files/faife/publications/IFLA%20Code%20of%20Ethics%20-%20Long_0.pdf  
● Kodeks Etyki (wersja skrócona): 
http://www.ifla.org/files/faife/news/IFLA%20Code%20of%20Ethics%20-%20Short.pdf  

Grupa robocza składa się z 5 członków z 5 krajów, którzy są członkami lub byłymi członkami 
Komitetu FAIFE Komitetu: Loida Garcia-Febo, Anne Hustad, Hermann Rosch, Paul Sturges i Amelie 
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Vallotton. FAIFE zebrał prawie 40 kodeksów etycznych dla bibliotekarzy z całego świata. Są one do-
stępne na stronie IFLA [http://www.ifla.org/en/faife/professional-codes-of-ethics-for-
librarianshttp://www.ifla.org/en/faife/professional-codes-of-ethics-for-librarians]. 

Kodeks Etyki Bibliotekarza i Pracownika Informacji opracowany przez Stowarzyszenie Biblio-
tekarzy Polskich dostępny jest na portalu: 
http://www.sbp.pl/dla_bibliotekarzy/przepisy_prawne/kodeks_etyki_bibliotekarza 

Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 13.08.2012 

Istota jakości kształcenia  

Nie wszystko, co się liczy, może być policzone, 
i nie wszystko, co może być policzone, liczy się. 
Albert Einstein 

W trakcie ewaluacji rezultatów jakości kształcenia akademickiego nie może umykać pracownikom na-
ukowo-dydaktycznym świadomość odpowiedzi na takie pytania, jak: „W jakim zakresie troska o jakość 
edukacji jest zarazem dbałością o przyzwoitość? Dlaczego nie określa się, kto ma oceniać samych ewa-
luatorów? Jaką rolę odgrywają w tym procesie ukryte programy kształcenia i ewaluacji? Dlaczego ten 
proces nie jest transparentny dla wszystkich jego podmiotów? Jak dalece czynniki wpływające na 
utrzymanie czy podnoszenie jakości kształcenia powinny być „sterowalne” i przez kogo? Czy partnerom 
interakcji edukacyjnych chodzi o to samo podczas zabiegów ewaluacyjnych? Jakie stosować kryteria 
ewaluacji, skoro nie wszystkie zmienne są mierzalne? Jak przygotowywać nauczycieli akademickich do 
doskonalenia procesu kształcenia? Kto powinien ponosić za ten proces odpowiedzialność?” (E. Ciekot, 
Funkcje ewaluacji w zapewnianiu jakości kształcenia w uczelniach wyższych , Wrocław 2007. Por. re-
cenzję tej książki B. Śliwerskiego, Kłopoty z ewaluacją , „Forum Akademickie” 2008, nr 9, s. 63). 

Najczęściej jakość kształcenia akademickiego definiuje się jako stopień doskonałości, porów-
nanie z oczekiwaniami. Polska norma PN-EN-28402 określa jakość jako ogół cech i właściwości wyro-
bu lub usługi decydujących o ich zdolności do zaspokojenia stwierdzonych lub przewidywanych po-
trzeb klientów. 

Na potrzeby tego artykułu przyjmiemy, że jakość uniwersyteckiego kształcenia wyraża jego 
właściwość i wartość. Rozpatruje się ją w wymiarze rezultatu. Podporządkowane są temu europejskie 
i krajowe ramy kwalifikacji. 

Wyższa jakość dydaktyki. Maksyma nauczyciela akademickiego zawiera się w słowach „badaj 
i kształć”. Tymczasem procesy umasowienia i urynkowienia szkolnictwa wyższego spowodowały zanik 
wspólnotowości (universitas ) profesorów i studentów, uwiąd relacji mistrz – student, zdeformowały 
sens i funkcjonowanie uniwersytetu, zdegradowały jego jakość.  

Nasze uniwersytety, aby znaleźć się wśród najlepszych tego typu uczelni Unii Europejskiej, 
muszą porzucić szablony, wzmocnić swoją obecność w naukowych programach europejskich, konfron-
tować się z nauką światową i prowadzić zajęcia dydaktyczne na najwyższym poziomie w sensie spo-
łecznym, merytorycznym, metodologicznym, metodycznym i utylitarnym. 

Potrzeba podwyższania jakości dydaktyki wynika już nie tylko z odpowiedzialności pracownika 
naukowo-dydaktycznego za swą pracę, lecz także z jego społecznej odpowiedzialności i przeobrażania 
się uniwersytetu. Jego efektywność postrzega się coraz częściej przez pryzmat jakości kształcenia. 

Samo przekazywanie wiedzy już nie wystarcza, aby należycie wykonywać obowiązki dydak-
tyczne. Chodzi o to, żeby dydaktyk kreował właściwe relacje uczestników procesu kształcenia, budził 
w studencie zdolność bycia aktywnym, kreatywnym i innowacyjnym. 

W warunkach coraz łatwiejszego i szerszego dostępu do wiedzy bardziej palące niż jej przeka-
zywanie staje się to, jak ją spożytkować i pomnożyć. Skoro student ma dostępną w zasięgu ręki wiedzę, 
to nauczyciel akademicki ma go skłonić do poszukiwania jej, pomóc mu w ocenie, co jest wartościowe 
i ją uporządkować. 

Bycie studentem przypada na okres życia człowieka określanego w psychologii rozwojowej jako 
późna adolescencja i wczesna dorosłość. Trzeba do niej dostosować dydaktykę poszczególnych przed-
miotów studiów. 

Przełamać bariery. Barierami, które hamują modernizację Polski i utrudniają uniwersytecki 
postęp w zakresie zwiększania jakości badań naukowych i kształcenia, są: erozja myślenia społeczeń-
stwa w kategoriach dobra wspólnego, jego niski poziom etyki codzienności, postawy roszczeniowe, bar-
dziej taktyczne niż strategiczne podchodzenie do rzeczywistości, niski poziom edukacji. Powstaje pyta-
nie, czy uniwersytet jest w stanie przełamać te bariery w ramach rzetelnego wypełniania swej promo-
dernizacyjnej misji.  

Uniwersytet stoi przed koniecznością zwrócenia baczniejszej uwagi, aby wytwarzana przezeń 
wiedza była użyteczną (w sensie społecznym, cywilizacyjnym, kulturowym, ekonomicznym), dla gospo-
darki narodowej, organizacji pozarządowych, samorządowców i animatorów społeczeństwa wiedzy 
i była przykładem zobowiązującym do kreatywności, autonomii, intelektualnego nonkonformizmu, 
permanentnej transgresji poza zastane schematy.  

Istoty jakości akademickiego kształcenia i jej uwarunkowań wewnątrz uniwersytetu i poza nim 
nie da się zrozumieć bez dostosowywania uczelni do społeczeństwa wiedzy i gospodarki narodowej 
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opartej na niej. Wymaga to odpowiedzi na szereg pytań: Jak zwiększać jakość kształcenia uniwersytec-
kiego w masowym do niego dostępie studentów? Jak optymalne spożytkować szeroki dostęp do wie-
dzy? Jak pogodzić wysokie wymagania stawiane absolwentom uniwersytetu ze zróżnicowaną zdolno-
ścią młodzieży do studiowania? Jak określić odpowiedzialność uniwersytetu za jakość kwalifikacji 
i kompetencje jego absolwentów? Jak zadbać, żeby studenci byli przygotowani na takie wyzwania, jak: 
ochrona naturalnego środowiska, wyczerpujące się źródła energii, niezbędność ograniczenia odpadów, 
konieczność innowacyjności w gospodarce, postęp w rozwoju techniki i technologii, szanse i zagrożenia 
wynikające z globalizacji? Jak podnieść efektywność ćwiczeń, konwersatoriów, lektoratów, wykładów, 
seminariów ze studentami w dobie zaniku ciekawości z ich strony? 

Pytania te trzeba uzupełnić o rozstrzygnięcie następujących kwestii: Jak rozumieć jakość 
kształcenia w społeczeństwie wiedzy, w którym niełatwo o punkty odniesienia w jej określaniu? Jak 
ustalać jakość kształcenia, gdy dotychczasowy system nauczania i studiowania znajduje się na wirażu 
i pojawiają się liczne alternatywne źródła wiedzy wraz z jej natychmiastowym udostępnieniem 
w elektronicznych formach komunikacji? Czy i o ile możliwe jest podniesienie jakości kształcenia przy 
olbrzymim wzroście skolaryzacji studiów i minimalnym zwiększaniu się liczby nauczycieli akademic-
kich oraz obniżaniu się poziomu wiedzy młodzieży, masowo ubiegającej się o indeks uniwersytetu i jej 
rekrutacji bez selekcji w uczelniach niepublicznych? Jak wyrażać jakość kształcenia w poszczególnych 
naukach przy coraz większej presji w polityce systemu oświaty, nauki i szkolnictwa wyższego, edukacji 
i zarządzaniu uczelniami na użyteczność edukacji kosztem jej humanistycznego aspektu? 

Niestety, znowelizowane Prawo o szkolnictwie wyższym nie daje zadowalających odpowiedzi na 
te i im podobne pytania. Natomiast trafnie zakłada tak istotne zmiany w funkcjonowaniu uniwersyte-
tu, jak: nowoczesny system kształcenia, więcej praw dla studentów, uproszczenie ścieżki kariery aka-
demickiej oraz integracja uniwersytetu z gospodarką i kształcenie na potrzeby rynku pracy. 

Realizacja tych zadań nie będzie łatwa, ponieważ uniwersytet piętrzy problemy, wybiera czę-
ściej strategię przetrwania, a w mniejszym stopniu adaptacji czy restrukturyzacji. 

Uwarunkowania jakości kształcenia. Jakość kształcenia uniwersyteckiego jest uwarunkowana: 
wartością nauczycieli akademickich, poziomem intelektualnym studentów, programami studiów 
i infrastrukturą uczelni.  

Jako wyznacznikami jakości akademickiego kształcenia można posłużyć się czynnościami 
zmierzającymi do tego, żeby: było w nim więcej nauki niż dydaktyki, odbywało się wprowadzanie stu-
dentów w obszary kultury symbolicznej, otaczano szczególną troską język ojczysty (H. Kwiatkowska, 
Jakość kształcenia – ale jaka? (w:) Jakość kształcenia akademickiego w świecie mobilności i ryzyka, 
red. H. Kwiatkowska, R. Stępień, Pułtusk 2011).  

Określenie jakości kształcenia akademickiego można usytuować między poglądami słynnego 
brytyjskiego fizyka i matematyka lorda Kelvina, czyli Williama Thomsona oraz G. Higheta. 

Pierwszy z nich twierdzi: „Jeżeli możesz mierzyć to, o czym mówisz i wyrazić to w liczbach, 
wiesz coś o tym, ale kiedy nie możesz mierzyć, kiedy nie możesz tego wyrazić w liczbach, twoja wiedza 
jest uboga i niezadowalająca”. Natomiast G. Highet uważa, że określając zbyt dokładnie, czym ma być 
proces kształcenia, ryzykujemy marnowaniem szans, które on stwarza. Autor ten dowodzi, że naucza-
nie nie jest nauką, lecz sztuką. Utrzymuje, że stosowanie celów i zasad nauk ścisłych do ludzi jest nie-
bezpieczne. Stwierdza, że „jest nieodzowne, aby każdy nauczyciel był systematyczny w planowaniu 
swej pracy i ścisły w podawaniu faktów. To jednak nie czyni jego nauczania «naukowym». Nauczanie 
wiąże się z emocjami. […] Dziecko wychowane «naukowo» byłoby pożałowania godnym monstrum. […] 
Nauczanie nie jest podobne do wywoływania reakcji chemicznej: znacznie bardziej przypomina malo-
wanie obrazu lub komponowanie utworu muzycznego […] uprawianie ogrodu lub pisanie listu do przy-
jaciela. Musisz włożyć w nie serce, musisz zdawać sobie sprawę, że nie wszystko można załatwić for-
mułkami, gdyż w przeciwnym razie zmarnujesz całą swoją pracę, swoich uczniów i samego siebie […]. 
Czy wszystko musi być zdefiniowane, rozłożone na czynniki pierwsze i zmierzone? Czy w nauczaniu nie 
ma już miejsca dla spontaniczności. Dla sztuki uprawianej przez wykształconego człowieka”. 

Stanowisko pośrednie wyraża pogląd A. Einsteina, który stanowi motto tego artykułu. 
Najczęściej badanie jakości kształcenia sprowadza się do porównania jego warunków 

z założonymi standardami lub badania stopnia zaspokojenia potrzeb oraz oczekiwań. Postępując w ten 
sposób odpowiadamy odpowiednio na pytanie: jak organizowane jest kształcenie, po co to czynimy? 

O uniwersytecie wysokiej jakości można mówić wtedy, jeśli wszystkie obszary jego działania – 
badania naukowe, kształcenie, zarządzanie uczelnią – sprawnie funkcjonują. Dobry uniwersytet okre-
śla swoją misję i realizuje zadania, które zaspokajają potrzeby studentów, nauczycieli akademickich, 
społeczność regionu i kraju zainteresowaną jego działalnością. Takie podejście wynika z oddania 
w ręce uniwersytetu wielu decyzji jego dotyczących, gdyż zgodnie z tradycją uczelnia ta sama decyduje 
o sposobach realizacji ogólnych celów edukacyjnych. Najważniejsze jest jednak tworzenie warunków 
rozwoju studentów. 

Pytanie o jakość pracy uniwersytetu znacznie wykracza poza dotychczasowe European Stan-
dard Guidelines for Quality in HE i  inne znane akredytacje studiowania. By uniwersytet mógł poradzić 
sobie z oczekiwaniami swej społeczności musi być instytucją kształcącą się. Dlatego sprawnie funkcjo-
nujący system działalności uniwersytetu powinien kierować się zdolnością do rozwoju, gdyż istotą do-
brej uczelni jest efektywne kształcenie i studiowanie. Jest to cel jej istnienia, dlatego w jakości pracy 
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uniwersytetu zasadnicze znaczenie ma tworzenie warunków umożliwiających studentom 
i nauczycielom akademickim osiągnięcie efektywnego kształcenia. 

Określanie jakości pracy uniwersytetu wymaga badań jej efektywności. Efektywność jest istot-
ną i złożoną właściwością działań ludzkich. Dotyczy to także aktywności w sferze edukacji. Szersze 
przedstawienie istoty i rodzajów efektywności realizacji procesu kształcenia, jej licznych uwarunko-
wań, kryteriów, wskaźników, ujęć wymagałoby obszernego studium. 

O efektywności realizacji procesu kształcenia w uniwersytecie możemy mówić wówczas, gdy 
korelaty jego edukacji współprzyczyniają się w optymalnym stopniu do osiągania wartości. Wspólnymi 
dla uniwersytetu państw Unii Europejskiej wartościami są: prawa człowieka (godność osoby), ochrona 
praw i swobód człowieka, praworządność demokratyczna, równość szans jednostek, budowanie kultu-
ry pokoju, odrzucanie przemocy, poszanowanie innych ludzi, respektowanie praw mniejszości narodo-
wych i etnicznych, solidarność międzyludzka, zrównoważony rozwój, ochrona ekosystemu, odpowie-
dzialność jednostkowa. Opierając się na nich przyjęto następujące strategiczne cele edukacji: równość 
szans edukacyjnych; demokratyzacja edukacji; rozwój aktywności twórczej człowieka; autokracja; sza-
cunek dla różnicy. Ponadto zwrócono uwagę na edukację, która zorientowana jest na uczestnictwo 
w kształtowaniu warunków społeczeństwa demokratycznego w naszym kraju oraz na taką integrację 
Polski z państwami UE, bez utraty własnej tożsamości. 

Ze względu na pośpiech legislacyjny w nowelizacji interesującej nas tu ustawy nie uniknięto 
usterek, a nawet błędnych rozstrzygnięć. 

Zarzewie dalszych nowelizacji. Nie do wszystkich zmian ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 
jestem przekonany. Niepokoi brak jasnych, przejrzystych koncepcji wychowywania studentów, utrzy-
mywanie rosnącej biurokracji w życiu uniwersytetu i zachowawcze podejście do wyzwań, przed którymi 
stoi ta uczelnia. Uderza otwieranie drogi do pierwszego stopnia naukowego (doktora) osobom nieposia-
dającym tytułu zawodowego magistra. Natomiast dysertację doktorską może stanowić kilka artykułów 
lub rozdział w monografii. Z kolei nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nie wymaga pu-
blikacji związanej z nim rozprawy i odbycia kolokwium. Czy te drogi awansu naukowego nie prowadzą 
do dalszego obniżenia poziomu badań naukowych i kształcenia uniwersyteckiego? Zakłada się w nim 
wprowadzenie nowoczesnego finansowania nauki dzięki powierzeniu tej czynności ekspertom skupio-
nym wokół Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań. Rozwój w oparciu o przejrzyste 
zasady oceny działalności naukowej i badawczo-rozwojowej Komitetu Ewaluacji Jednostek Nauko-
wych. Powstaje pytanie, czy w tej procedurze finansowania nauki nie występuje zbyt wielu decyden-
tów? 

Wprowadza się przeprowadzenie parametryzacji jednostek naukowych uniwersytetu (wydzia-
łów i instytutów), a następnie ich klasyfikację na kategorię A, B C i A+ (w terminie do 30 września 
2012 roku). Zadaniem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych będzie wyłonienie, wykreowanie 
z jednostek A  najlepszych, którym zostanie przyznana kategoria A +. Jest to istotne, ponieważ ustawa 
uzależnia finansowanie ich działalności statutowej w zależności od przyznanej kategorii. Niewątpliwie 
system ten mobilizuje i motywuje do polepszenia poziomu badań naukowych i dbałości o jakość aka-
demickiej dydaktyki. Czy uda się tego dokonać obiektywnie w sposób nie budzący sporów i krytyki 
skoro nie dysponuje się jednoznacznymi i czytelnymi kryteriami produktywności naukowej, parame-
tryzacji i kategoryzacji jednostek uniwersytetu? Istnieje niebezpieczeństwo, że nowa „ustawa o szkol-
nictwie wyższym, pozwalająca na zatrudnianie doktorów bez habilitacji na stanowiskach profesor-
skich, wzmocni rodzinno-towarzyski układ rządzący nauką polską” (M. Kosmulski, Arytmetyka demo-
graficzna , FA 3/2011). Nieporozumieniem jest następujący algorytm w odniesieniu do minimum ka-
drowego: dwóch magistrów liczy się tyle, co jeden doktor, a dwóch doktorów stanowi równowartość 
jednego doktora habilitowanego. Tymczasem uniwersytetowi „jest potrzebna właściwa polityka rozwoju 
nowej kadry, oparta na solidnych, zdrowych fundamentach, a młodym pracownikom taka atmosfera 
pracy, w której czuliby się odpowiedzialni za swój los i swoją przyszłość. Jedynie dobrze przygotowana 
młoda kadra, mająca solidny dorobek naukowy w renomowanych czasopismach, jest w stanie konku-
rować z naukową czołówką światową” (K. Sangwal, My, nauczyciele, FA 9/2010). 

Czy nie zbytnio preferuje się model biznesowy w nauce, przygotowujący kadry dla innowacyj-
nej gospodarki?  

Jednym z zasadniczych problemów nauki polskiej są niskie zarobki nauczycieli akademickich. 
To one wywołały wieloetatowość i nakazują szukanie dodatkowych źródeł zarabiania, odciągających od 
zasadniczych powinności badawczych i dydaktycznych. Niestety, reforma uniwersytetu nie rozwiązuje 
tego nabrzmiałego od wielu lat problemu. 

Rodzina nie powinna się wzajemnie zatrudniać i nadzorować. To niedobry obyczaj. Podobnie 
jak ten, że doktorat i habilitację przeprowadza na tej samej uczelni, gdzie się zaczynało i kończyło stu-
dia. To zmniejsza mobilność nauczycieli akademickich i w najwyższym stopniu nie motywuje do rozwo-
ju naukowego. Dlatego słusznie zakłada się w nowym prawie, że między bliskimi i krewnymi nie może 
istnieć stosunek podległości służbowej. Mąż nie może być kierownikiem dla żony, ojciec dla córki czy 
brat dla brata. 

Bijemy rekordy w liczbie kierunków kształcenia uniwersyteckiego. Stąd przyznanie jednostkom 
organizacyjnym uniwersytetu, posiadającym uprawnienia habilitacyjne, prawa do samodzielnego uru-
chamiania i prowadzenia studiów na kierunku i poziomie kształcenia stwarza niebezpieczeństwo dal-
szego pogłębiania ich mozaikowatości. Nie służy ona zwiększaniu jakości studiów uniwersyteckich. 
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Współfinansowanie (opłacanie studiów przez budżet państwa i studentów) jest niezbędne, bo 
szkolnictwo wyższe jest coraz droższe i wymagania studentów są coraz wyższe. Mogłoby zostać wpro-
wadzone wraz z uruchomieniem systemu stypendiów, kredytów i pożyczek dla studentów. 

Dokonywanie wyboru rektora z grona społeczności własnego uniwersytetu ogranicza możli-
wość wskazania najlepszego lidera uczelni. Kryje też źródło patologii, ponieważ w ten sposób wyłoniony 
szef staje się zakładnikiem tych, którzy na niego głosowali. Często jest obligowany przez ich interesy, 
które nie zawsze pokrywają się z interesami uniwersytetu. Rektorem uczelni publicznej nie musi być 
uznanej renomy profesor. Ma on być przede wszystkim menedżerem. W praktyce może to oznaczać 
zastępowanie rektora przez menedżera. 

Jakkolwiek z roku na rok rośnie liczba studentów zagranicznych w uniwersytetach Polski, to 
nasz kraj ma najniższy wskaźnik umiędzynarodowienia studiów krajów należących do Organizacji 
Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju (OECD). Trzeba tę sytuację zmienić. 

Dążność do poprawy jakości dydaktyki i możliwości jej porównywania spowodowały żądania 
określonych standardów kształcenia. Tymczasem samo pojęcie standard kształcenia zawiera w sobie 
sprzeczności. Od standardów wymaga się, żeby były rozpoznawalne w kompetencjach działań studen-
tów, a nawet dawały się mierzyć. Natomiast kształcenie i studiowanie są otwartymi, zmiennymi, 
a jednocześnie kompleksowymi stanami uczestników procesu nauczania i uczenia się, niezwykle opor-
nymi na pomiar. 

Za sukces znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym uważa się, że nie akcentuje 
ona procesu kształcenia, lecz jego efekty. Czy można je osiągnąć nie zwiększając dbałości o jakość tego 
procesu? 

Stąd rodzą się pytania, czy nowe Prawo o szkolnictwie wyższym : wpłynie na wzrost efektywno-
ści badawczej, dydaktycznej i innowacyjnej uniwersytetu; przyczyni się do uporządkowania funkcjo-
nowania i zdynamizowania nauki i kształcenia akademickiego; skieruje uniwersytet ku jego rozwojo-
wym trendom, którym na imię: otwartość, jakość, różnorodność, gospodarka, rynek pracy, dialog 
z otoczeniem? 

Kazimierz Denek 
Prof. dr hab. Kazimierz Denek, specjalista w dziedzinie dydaktyki ogólnej i ekonomiki kształ-

cenia, jest kierownikiem Zakładu Dydaktyki Ogólnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje także w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. 
Mieszka I w Poznaniu. 
Źródło: Forum Akademickie, data dostępu 11.08.2012 

________________________________________________________________ 

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 
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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.  


