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Aktualności ISBNika znajdziesz na Facebooku !!!! 

KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE – zaproszenia 

 

O potrzebie zawodu biblioterapeuty? 
międzynarodowa konferencja, Wrocław, 26 października 2012 roku 

Organizator Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne z okazji 15-lecia istnienia we współpracy z Pań-
stwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu. Ser-
decznie zapraszamy do udziału w Konferencji pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych 
podejmujących w swoich badaniach i dydaktyce problematykę biblioterapeutyczną oraz wszystkie oso-
by zainteresowane prezentowaną wyżej tematyką. Wynikiem konferencji będzie publikacja zawierająca 
przedstawione podczas konferencji opracowania. 
Program konferencji 
Godz. 10.00 – 11.15 – część oficjalna poświęcona 15-leciu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutyczne-
go. Wystąpienia prezesa PTB – mgr Genowefy Surniak i dyrektora PPSKAKiB we Wrocławiu - mgr Kry-
styny Hrycyk, wręczenie dyplomów i Honorowych Odznak PTB. Program artystyczny; spektakl 
w wykonaniu słuchaczy drugiego roku specjalizacji teatralnej PPSKAKiB, w reżyserii Sławomira Prze-
piórki  
Godz. 11.15-11.30 – przerwa na herbatę  
Godz. 11.30-14.00 – referaty i prezentacje  
1. prof. dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel, kierownik Zakładu Bibliotekarstwa, Czytelnictwa 

i Biblioterapii w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu: Kierunki badań z zakresu biblioterapii w Polsce i za granicą.  

2. dr Maria Molicka, psycholog, docent z Instytutu Nauk Edukacyjnych w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie: Rola książki we wczesnym i średnim dzieciństwie  

3. prof. dr hab. Viktor Tarantsej, Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janka Kupały, Republika 
Białoruś: Biblioterapia jako część systemu przygotowania studentów pedagogiki do działalno-
ści zawodowej w Republice Białorusi  

4. Daiva Janaviciene, kierownik Wydziału Komunikacji Uniwersytetu w Kłajpedzie, Litwa: Biblioterapia 
jako przedmiot badań na Uniwersytecie w Kłajpedzie 

5. Aleksandra Erlandsson, Pedagogiska Centralen, Malmö (Szwecja): Od biblioteki szpitalnej do „książ-
ka przychodzi”  

6. dr Wanda Matras-Mastalerz, adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uni-
wersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie: Biblioterapeuta i jego warsztat biblioterapeu-
tyczny  

PREZENTACJE  
1. Biblioterapeutyczne doświadczenia Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych WBP – 

Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, w przededniu 30-lecia istnienia 
2. Prezentacja Koła PTB w Wałbrzychu 
3. Prezentacja Koła PTB w Zielonej Górze 
4. Prezentacja Koła PTB w Gorzowie Wielkopolskim  
Godz. 14.00 –15. 00 – przerwa na posiłek  
Godz. 15.00 -17.15 – referaty i prezentacje  
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1. dr Małgorzata Czerwińska, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauki o Zdrowiu, Uniwersytet Zielono-
górski: Tworzę więc jestem. O biblioterapeutycznych wartościach aktywności twórczej osób z 
niepełnosprawnością wzroku  

2. dr Małgorzata Siemież, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław: Moje spotkanie z biblioterapią  
3. dr Renata Aleksandrowicz, adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwer-

sytet Wrocławski: Porozmawiaj z Nią... o książkach czyli terapeutyczne aspekty lektury 
w wieku dojrzałym.  

4. Łukasz Mally, PPSKAKiB we Wrocławiu: Biblioterapia w USA i na wybranych przykładach  
5. dr Radosław Łazarz, PPSKAKi B we Wrocławiu: Bibliohelp – Czechy  
Prezentacje  
1. Prezentacja Koła PTB w Poznaniu  
2. Prezentacja Koła PTB w Legnicy  
3. Prezentacja Koła PTB w Nowym Sączu  
4. Prezentacja Koła PTB Lubinie  
5. Prezentacja Koła PTB we Wrocławiu  
6. Prezentacja byłego Koła PTB w Siedlcach  
Godz. 17.15 - 17.30 – podsumowanie i zakończenie konferencji 
● Szczegóły programowe i organizacyjne na stronie internetowej Konferencji: 
http://www.biblioterapiatow.pl/index.php/aktualnosci/90-zaproszenie2 
Źródło: Portal Księgarski, data dostępu 09.10.2012 

 

Biblioteka Cyfrowa dziś a wyzwania jutra 
międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 24-25 stycznia 2013 roku 

Dyrekcja Biblioteki Jagiellońskiej zaprasza uprzejmie na międzynarodową naukową konferencję „Bi-
blioteka Cyfrowa dziś a wyzwania jutra”, która adresowana jest do bibliotekarzy i użytkowników biblio-
tek cyfrowych oraz naukowców, muzealników, archiwistów. 

Biblioteka Jagiellońska od 15 kwietnia 2010 roku realizuje trzyletni projekt „Jagiellońska Bi-
blioteka Cyfrowa”, który miał w szczególności na celu konserwację zachowawczą i archiwizację unika-
towych zbiorów, zabezpieczenie zabytkowych zbiorów bibliotecznych przed kradzieżą i zniszczeniem, 
digitalizację zagrożonych zniszczeniem, unikatowych w skali kraju zbiorów i zbudowanie Jagiellońskiej 
Biblioteki Cyfrowej, jako platformy udostępniania zbiorów bibliotecznych w postaci cyfrowej. 

Konferencja promująca, ale i podsumowująca ten projekt, zogniskowana jest zatem wokół 
trzech głównych tematów: 

● obiekty oryginalne, w szczególności te należące do dziedzictwa narodowego (dobór, zabezpie-
czanie, konserwacja); 

● obiekty cyfrowe (tworzenie, formaty, jakość); 
● metadane (standaryzacja, przetwarzanie). 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.11.2012 roku. 
Zachęcam Państwa do nadsyłania propozycji wystąpień na konferencji związanych z takimi za-

gadnieniami jak: 
I. Obiekty oryginalne  

1. Zakres prac dotyczących zabezpieczania oryginałów, jak ratować oryginały? 
2. Czy oryginały kopii cyfrowych opublikowanych w bibliotece cyfrowej są nam potrzebne? 
3. Ewentualna rekonstrukcja oryginału. 
4. Problem ponownego skanowania oryginału. 
5. Kwestia mikrofilmów. 

II. Obiekty cyfrowe  
1. Obiekt cyfrowy przyjazny dla czytelnika. 
2. Standardy obiektów cyfrowych. 
3. Dokument elektroniczny typu born digital. 
4. Tylko kopie cyfrowe czy także repozytoria naukowe? 

III. Metadane  
1. Sposoby wyszukiwania obiektu cyfrowego. 
2. Przetwarzanie danych. 
3. Wpływ OCR- u na przekształcanie danych w metadane. 

● Szczegóły programowe organizacyjne znajdziesz na stronie internetowej Konferencji: 
http://zbiory.bj.uj.edu.pl/konferencja/  
Źródło: Biblioteka Jagiellońska, data dostępu 09.10.2012 
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Sfera kultury, sfera nauki - współczesny obraz biblioteki 
VII Bałtycka Konferencja z cyklu „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek”, 
Gdańsk, 16-17 maja 2013 roku 

   

Organizatorzy: Uniwersytet Gdański oraz Komisja Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliote-
karzy Polskich 

Podczas konferencji będą poruszane następujące zagadnienia:  
● biblioteka jako „trzecie miejsce” – miejsce relaksu, kontaktu z kulturą, wiedzą;  
● kultura w bibliotece – wystawy, koncerty, promocje książek, przedstawienia teatralne; 
● działalność naukowa bibliotek;  
● biblioteka na portalach społecznościowych (Facebook, Twitter, Nasza Klasa, Google+);  
● biblioteki w innych kulturach: zachodnich, afrykańskich, azjatyckich i innych;  
● wpływ bibliotek na społeczność lokalną – spotkania klubów, aktywizacja osób starszych, mniejszości 

narodowych, Kluby Książki, zajęcia dla dzieci;  
● biblioteka w świecie reklamy – europejskie, krajowe i lokalne kampanie reklamowe jako metoda 

promocji biblioteki;  
● rządowe projekty wspomagające rozwój bibliotek – w Polsce i na świecie;  
● akcje propagujące czytelnictwo w Polsce i na świecie, np. Nie czytasz, nie idę z Tobą do łóżka, anga-

żowanie tzw. celebrytów do spotów reklamowych, book crossing i in.;  
● rodzaje i sposoby świadczenia usług informacyjnych w bibliotekach (learning commons, information 

commons);  
● biblioteczne sieci współpracy;  
● wizerunek biblioteki w oczach użytkowników (postrzeganie przez społeczeństwo roli i zmian zacho-

dzących w bibliotekach);  
● specyfika działalności bibliotek naukowych, publicznych i szkolnych;  
● Otwarte Zasoby Edukacyjne;  
● Information Literacy;  
● oraz wszelkie inne związane z tematem przewodnim konferencji.  

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konferencji oraz do nadsyłania pro-
pozycji wystąpień i abstraktów do 1 grudnia 2012. Jak co roku, planujemy wydanie monografii pokon-
ferencyjnej. Koszt udziału w konferencji wynosi 330 zł (dla uczestników indywidualnych) oraz 1200 zł 
(dla firm i sponsorów). Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: baltycka.konferencja@gmail.com, 
zaś propozycje referatów na maja.wojciechowska@gmail.com. Informacje na temat konferencji będą 
publikowane na stronie www.sbp.pl  

Ważne terminy 
● 01.12.2012 – nadesłanie abstraktu 
● 10.02.2013 – nadesłanie tradycyjną pocztą formularzy zgłoszeniowych (prelegenci oraz uczestnicy 
nie planujący wystąpienia) 
● 01.03.2013 – wniesienie opłaty konferencyjnej;  
● 01.03. 2013 – nadesłanie pełnych tekstów referatów; 
● 01.05.2013 – nadesłanie prezentacji multimedialnych przez prelegentów;  
● 05.05.2013 – ustalenie szczegółowego programu konferencji;  
● 16-17.05.2013 – konferencja; 
● 09.2013 – wydanie publikacji pokonferencyjnej. 
Źródło: Maja Wojciechowska, korespondencja nadesłana 10.10.2012 
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Budowanie relacji z klientem 
Jubileuszowa XV Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Niepublicznych Szkół Wyższych 
Poznań, Wyższa Szkoła Bankowa, 12-13 września 2013 roku  

  
Źródło: Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, data dostępu 08.10.2012 

KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE – relacje 

 

Edukacja informacyjna i medialna. Archipelagi wiedzy  
konferencja branżowa, Warszawa, 4-5 października 2012 roku – relacja  

W dniach 4-5 października w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie odbyła się międzynaro-
dowa konferencja „Edukacja informacyjna i medialna. Archipelagi wiedzy”. Została zorganizowana 
przez utworzoną przy SBP Komisję Edukacji Informacyjnej. Jako pierwsze wydarzenie tego typu, kon-
ferencja spotkała się ze sporym zainteresowaniem - uczestniczyło w niej ponad 100 osób. Wśród nich 
znaleźli się bibliotekarze z bibliotek wszelkich możliwych profilów, działacze organizacji pozarządowych 
(np. Fundacji Orange, Nowoczesna Polska i PANOPTYKON), naukowcy, studenci i nauczyciele. Sprawy 
organizacji i moderowania przebiegu obrad wzięły na siebie Ewa Rozkosz (Dolnośląska Szkoła Wyższa) 
i Zuza Wiarogórska (BUW) działające przy wsparciu Matyldy Filas (BUW), Ewy Kobierskiej-Maciuszko 
(BUW), Renaty Piotrkowskiej (IINiB UWr) i Agaty Szczotki-Sarny (KEI). 

Program był, moim zdaniem, wyważony i nie obciążał zanadto słuchaczy, ponadto tematyka 
referatów oraz temperament wielu prelegentów sprawiły, że wystąpienia przyciągały uwagę audytorium 
od początku do końca. 

Konferencję zainaugurowało charyzmatyczne przemówienie dr Marii Próchnickiej (Instytut In-
formacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego) nieszczędzące słów krytyki od-
nośnie kształcenia kompetencji informacyjnych studentów w panujących realiach Krajowych Ram 
Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. 

Po pierwszym wystąpieniu uczestnicy konferencji podzielili się na dwie grupy, które brały 
udział w równoległych blokach sesji: Edukacja informacyjna i medialna w szkole oraz Edukacja infor-
macyjna na uczelni. 
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Miałam przyjemność brać udział w tej drugiej, więc przybliżę nieco tok jedynie jej obrad. 
Sesję rozpoczęła Ewa Rozkosz (Dolnośląska Szkoła Wyższa) prezentacją problematyki związa-

nej z kreowaniem i promocją oferty edukacyjnej biblioteki akademickiej. Wystąpienie było bardzo 
esencjonalne i stanowiło zarys głównych problemów związanych z siłą przebicia bibliotekarzy, którzy 
mają w swojej ofercie szkolenia edukacyjne dla studentów i wykładowców oraz podpowiedzi, jak je 
przezwyciężać zaczerpnięte z doświadczeń własnych prelegentki. 

Kolejny temat „Approaches to embedding Information Literacy at Cardiff University” przedsta-
wiła Rebecca Mogg (Cardiff University), która z przepięknym walijskim akcentem zaznajamiała słucha-
czy z formami edukacji informacyjnej w swojej rodzimej jednostce oraz metodami pracy oraz materia-
łami pomocniczymi, jakie są tam wykorzystywane. 

Zachęcam do zapoznania się z nimi i czerpania z doświadczeń bardziej zaawansowanych kole-
gów z UK☺ https://ilrb.cf.ac.uk/. 

Po krótkiej wizycie w Cardiff z powrotem w polskie realia sprowadził nas dr Emanuel Kulczyki. 
Jego wystąpienie utrzymane w żartobliwym tonie przedstawiło subiektywny obraz współpracy bibliote-
karzy z pracownikami naukowymi uczelni. Bibliotekarze zostali porównani do Gargamela, który pre-
zentuje łasym na słodycze wykładowcom wspaniale zaopatrzoną cukiernię (dodam, że naukowcy, wg 
Kulczyckiego postrzegają się jako superbohaterów, a ich arcyprzeciwnikiem jest nikt inny tylko biblio-
tekarz), ale nie pozwala im na wzięcie ze sobą żadnych słodkości. Przemówienie mimo, że z przymruże-
niem oka, dotknęło powszechnych trudności w komunikacji pomiędzy bibliotekarzami a pracownikami 
naukowymi, jakie (wg Kulczyckiego) wymagają obecności reprezentanta czyli osoby wspierającej spra-
wy biblioteki w środowisku wykładowców.  

Następnie głos zabrała prof. Serap Kurbanoglu (Hacettepe University, Department of Informa-
tion Management) zgłębiająca temat oceny efektywności prowadzonej w szkołach wyższych edukacji 
informacyjnej („Evaluation Strategies and Tools for Information Literacy Programmes in Higher Educa-
tion”). 

Ostatnie w tym bloku było wystąpienie Anna Tonakiewicz-Kołosowska (Politechnika Warszaw-
ska), która w swoim wystąpieniu z pasją i zupełnym brakiem poczucia czasu (prelegentka zgrabnie 
wydłużyła swoje przemówienie☺) przybliżyła audytorium wkład Biblioteki w edukację informacyjną 
studentów Politechniki Warszawskiej. 

Na koniec pierwszego dnia konferencji organizatorki wsparte przez zespół bibliosfery.net zor-
ganizowały sesję Pecha-Kucha. Niefortunnie z ponad 20 zgłoszonych wystąpień, przedstawione zostały 
zaledwie 3. Zdaje się, że chętni przestraszyli się dynamicznej koncepcji Pecha-Kucha… Jednak nie 
rzuciło to cienia na dalszą część wieczoru i prowadzącym udało się finalnie pozostawić dobre wrażenie 
na słuchaczach wyświetleniem filmiku instruktażowego standardów edukacyjnych Big6 Skills przygo-
towanego przez ich twórcę prof. Mike'a Eisenberga. Polecam zaznajomienie się z tematem - 
http://www.crlsresearchguide.org/Big_Six_Steps.asp. 

Drugi dzień konferencji rozpoczęła Urszula Cimoch (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Po-
znaniu) rozwijająca zagadnienie tworzenia angażujących scenariuszy szkoleń. Zaczęła od porównania 
uczestników szkoleń do bohaterów filmowych, którym prowadzący powinni zapewnić scenariusz. Taka 
koncepcja podkreśla kluczową rolę uczestników, do których należą wszystkie kwestie mówione w fil-
mie. Prowadzący jako scenarzysta powinien wskazywać im jedynie pewne ramy poruszania się. 

Następnie głos zajęła dr Justyna Jasiewicz (IINiSB UW) prezentująca audytorium projekt Cy-
frowa Przyszłość, jakiego jest współtwórczynią. Twórcy projektu w oparciu o badania kompetencji in-
formacyjnych i medialnych w Polsce postawili sobie za cel stworzenie koncepcji edukacji w tym zakre-
sie z uwzględnieniem różnych grup wiekowych. Szerzej o projekcie - http://cyfrowaprzyszlosc.pl/. 

Następna w kolejności była Agnieszka Koszowska (Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informa-
cyjnego), która przedstawiła realizację koncepcji edukacji informacyjnej i medialnej w bibliotekach pu-
blicznych z perspektywy Programu Rozwoju Bibliotek. 

Kolejne wystąpienie należało do Barbary Gubernat (Fundacja Panoptykon). Jego tematyka do-
tyczyła filtrowania treści w internecie oraz stanowiska bibliotek w jej aspekcie. Artykuł prelegentki do-
tyczący tego zagadnienia dostępny jest na stronie Fundacji Panoptykon - 
http://panoptykon.org/wiadomosc/wraca-indeks-stron-zakazanych-filtry-rodzinne-w-bibliotekach. 

Ostatni z prelegentów Jarosław Lipszyc (Fundacja Nowoczesna Polska) przybliżył audytorium 
problematykę edukacji medialnej i informacyjnej podejmowaną w międzynarodowych dokumentach. 
Udanym finałem konferencji okazała się debata nad edukacją informacyjną i medialną w Polsce z 
udziałem Roberta Bogdańskiego, dr Piotra Drzewieckiego (IEMiD Uniwersytet Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego), Doroty Góreckiej (Fundacja Nowoczesna Polska), prof. UW dr hab. Katarzyny Materskiej 
(IINiSB UW), zakończona pytaniami od publiczności. 

W całości konferencję uważam za bardzo udaną. Prelegenci w ujmujący sposób przedstawiali 
podejmowane tematy, publiczność włączała się od czasu do czasu do dyskusji i nawet katering wyka-
zał się pysznymi posiłkami ☺. Jestem bardzo zadowolona, że miałam możliwość uczestniczenia w tym 
wydarzeniu i zatopieniu się w chmurze intelektualnych rozważań nad stanem polskiej edukacji infor-
macyjnej razem z innymi uczestnikami. Jednakże szkoda, że razem z przewodniczącą KEI byłyśmy je-
dynymi reprezentantkami Bibliotek Uczelni Niepaństwowych w szacownym gronie. Mam nadzieję, że 
w przyszłych latach to się zmieni. 
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Karolina Dyl 
Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, Biblioteka Naukowa 

03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 82 
tel.: (22) 262-88-40, e-mail: biblioteka@wscil.edu.pl 

Źródło: Karolina Dyl, korespondencja nadesłana 07.10.2012 
dostępu 09.10.2012 

Archipelagi wiedzy w chmurze  

Kto powinien wziąć odpowiedzialność za kształcenie kompetencji informacyjnych informacyjnych i me-
dialnych? 
Jaki model sprawdzi się w naszym kraju? –- oto podstawowe pytania, na które staraliśmy znaleźć od-
powiedź podczas Archipelagów wiedzy [http://www.sbp.pl/eim2012] (konferencji Komisji ds. Edukacji 
Informacyjnej SBP – http://www.sbp.pl/kei oraz Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie – 
http://www.buw.uw.edu.pl/).  

Nie ma gotowych rozwiązań, wciąż poruszamy się po naszych wąskich podwórkach, biblioteka-
rze władają informacją biblioteczną = bibliograficzną, medioznawcy edukują młodych dziennikarzy. 
Oczywiście to uproszczenie i niesprawiedliwa generalizacja, gdyż i na tych dwóch podwórkach (nie je-
dynych, jeśli chodzi o zainteresowanie edukacją informacyjną i medialną) znajdą się tacy, którzy patrzą 
szerzej, działają szerzej. Wszyscy uczestniczymy w komunikacji zapośredniczonej przez media, znajo-
mość ich funkcjonowania, pułapek i możliwości nie jest więc fanaberią, ale potrzebą czasu.  

Wracając do pytania, kto ma wziąć odpowiedzialność? - odpowiem tak - wszystkie środowiska 
mające odpowiedni potencjał i pomysły, zarówno bibliotekarze, medioznawcy, nauczyciele, wykładow-
cy, jak i organizacje pozarządowe. Wierzę w efekt synergii, który może wypracować koalicja (formalna 
czy nieformalna) tych środowisk. Wierzę, że możemy korzystać z naszych doświadczeń - bibliotekarze 
z efektów projektu Cyfrowa Przyszłość, fundacje z potencjału bibliotek, medioznawcy z doświadczeń 
nauczycieli itd. Oddolne działania nie zwalniają nas z wywierania nacisku na decydentów, aby i oni 
wzięli odpowiedzialność za kształcenie kompetencji informacyjnych i medialnych polskich obywateli. 
Wierzę, że Archipelagi wiedzy, staną się dla nas motorem napędowym współpracy, a Wy? Czy w chmu-
rze działań jest miejsce na wspólne działania? 

Jeśli nie mogliście przyjechać na Archipelagi wiedzy zachęcam Was do obejrzenia videorelacji, 
przygotowanych przez Bibliosferę oraz telewizję Popler, a także videoprezentacji Mike'a Eisenberga: 

● video z drugiego dnia konferencji: http://www.popler.tv/BibliotekaUW#50239  
● wystąpienie Mike'a Eisenberga: http://www.sbp.pl/eim2012/artykul/?cid=6389&prev=708  
● Kreowanie i promocja oferty edukacyjnej biblioteki akademickiej (Ewa Rozkosz) 

[http://bibliosfera.net/link/4178/kreowanie-i-promocja-oferty-edukacyjnej-biblioteki-akademickiej-
ewa-rozkosz/] - Dominika Paleczna wyłapała w moim toku słownym zrównanie edukacji informacyjnej 
z dydaktyką biblioteczną, był to oczywiście skrót myślowy - trudno abyśmy mówili, że zajmujemy się w 
bibliotekach akademickich wybranym obszarem edukacji informacyjnej. Naturalnie postrzegam edu-
kację informacyjną znacznie szerzej, 

● relacja Bibliosfery – [http://dominika.bibliosfera.net/2012/10/o-archipelagach-wiedzy-
ktore-nawiazuja-absolutnie-do-chmury-relacja-z-konferencji/] w szczególności polecam videomontaż 
Krzysztofa Lityńskiego 
[http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IqJ0v1aVgdI#%21], który świetnie od-
daje ducha naszego październikowego spotkania. 

Z ŻYCIA SEKCJI 

Mój Erasmus w Szwecji... 

W dniach 15-25 września 2012 roku w ramach programu Erasmus miałam przyjemność przebywać 
w Szwecji. Wraz z koleżankami z Uczelni Łazarskiego Justyną Stępień i Anną Zielińską korzystałyśmy 
z bogatego programu, który zapewniła nam nasza koordynatorka Pani Aleksandra Erlandsson. 

Wreszcie zobaczyłam sceny jak z amerykańskich filmów, gdzie studenci przesiadują w biblio-
tekach. Biblioteki szwedzkie są centrami kultury, miejscem spotkań, ale przede wszystkim miejscem 
do NAUKI. Postawa bibliotekarzy, ich otwartość wobec czytelników wzbudziła moje duże zainteresowa-
nie. Pracownicy mają stojące centra informacyjne i pomagają czytelnikom, u nas niestety zazwyczaj 
siedzimy za biureczkami i to w dodatku dosyć mocno obudowanymi. 

Nadal zazdroszczę wygodnych, nieskazitelnie czystych, punktualnych pociągów i autobusów, 
rozbudowanej sieci ścieżek rowerowych. Szwedzi korzystają z nich na co dzień, wiele osób dojeżdża 
rowerem do pracy czy szkoły. 
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 Biblioteki??? Sami zobaczcie!! Miejska Biblioteka Publiczna w Malmö 

  
 Miejska Biblioteka Publiczna w Malmö Miejska Biblioteka Publiczna w Malmö 

  
 Wyższa Szkoła w Malmö Wyższa Szkoła w Malmö 
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Biblioteka Uniwersytecka w Lund Biblioteka Uniwersytecka w Lund 

  
Biblioteka Uniwersytecka w Lund Korzystając z doskonałego połączenia mostowego 

Szwecji z Danią udało nam się zwiedzić Bibliotekę 
Królewską w Kopenhadze „Czarny Diament”. 

 
 
A to my z wiatrem we włosach 
 
 
 
 
 

Katarzyna Winnicka 
e-mail: katarzyna.winnicka@chodkowska.edu.pl 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa  
im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 

Źródło: Katarzyna Winnicka, korespondencja na-
desłana 09.10.2012 
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SZKOLENIA 

 

Aspekty prawne pracy naukowca:  
ewaluacja dorobku - komunikacja naukowa – granty 
5. edycja seminarium w cyklu „Badania naukowe”, Warszawa, 21 listopada 2012 roku 

Tematem piątej edycji seminarium w cyklu „Badania naukowe” będą aspekty prawne pracy naukowca. 
Podczas obrad zaproszeni do udziału specjaliści omówią zagadnienia związane z własnością intelektu-
alną, ewaluacją dorobku publikacyjnego oraz oceną nauki i uczonych w systemie komunikacji nauko-
wej. Ponadto w trakcie oddzielnego wykładu uczestnikom zostanie przedstawiony temat przyznawania 
kategorii naukowej Jednostkom Naukowym, jak również omówione zostaną podstawowe zasady pisa-
nia wniosków o finansowanie projektów badawczych. 
● Szczegóły parogramowe i organizacyjne zajdziesz tutaj: 
http://www.cpi.com.pl/imprezy/2012/appn/index.php, data dostępu 12.10.2012 

INFORMACJE DLA FACHOWCÓW 

Kudrycka: należy oddzielić uczelnie badawcze od zawodowych 

Uczelnie muszą zdecydować, czy będą specjalizować się w prowadzeniu elitarnych badań na wysokim 
poziomie, czy w kształceniu zawodowym - mówiła szefowa resortu nauki Barbara Kudrycka w czwartek 
w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (SWPS).  

Minister Kudrycka, podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego w SWPS, podkreśliła, 
że w Polsce potrzebne jest zarówno kształcenie elitarne, na najwyższym poziomie naukowym, jak i ega-
litarne, dzięki któremu dostęp do edukacji będzie bardzo szeroki. Zdaniem szefowej resortu nauki, aby 
pogodzić te potrzeby, ważny staje się podział uczelni na badawcze - specjalizujące się w prowadzeniu 
badań naukowych na światowym poziomie - oraz na uczelnie zawodowe, których zadaniem byłoby 
przygotowanie absolwentów do wykonywania danego zawodu. 

„Rozróżnienie to wpisane jest w obowiązujące prawo” - zaznaczyła minister. Aby spośród 
uczelni - zarówno publicznych, jak i niepublicznych - wyłaniały się uczelnie badawcze i zawodowe, mi-
nisterstwo zaczęło już prowadzić odpowiednią politykę finansową. 

Jako przykład Kudrycka podała m.in. stosowanie dotacji projakościowych dla najlepszych jed-
nostek oraz planowane zmiany w algorytmie przyznawania dotacji podstawowej. Obecnie wysokość 
dotacji otrzymywana przez poszczególne uczelnie zależy głównie od tego, ilu kształci się na niej studen-
tów w trybie stacjonarnym. Ministerstwo chce zmienić algorytm i w większym stopniu uzależnić wyso-
kość dotacji od liczby profesorów, zdobytych grantów i prowadzonych badań. 

„Uczelnie muszą dokonać rewizji własnej misji i celów, i same zdecydować, czy chcą być rozli-
czane z osiągnięć naukowych - mierząc się ze światową elitą w nauce - czy raczej wolą kształcić prak-
tycznie, a więc tak, by absolwenci, dzięki praktycznym umiejętnościom, stanowili bezpośrednią war-
tość dla pracodawców” - zaznaczyła minister. 

Barbara Kudrycka powiedziała, że ministerstwo nie może narzucić żadnej uczelni jej profilu, 
ale może oceniać działania szkoły wyższej w realizowaniu funkcji wynikających z wybranego przez 
uczelnię profilu. 

Jak wymieniała, na uczelniach, które wybiorą profil badawczy, powinna być ograniczana liczba 
studentów, a ze wszystkich kandydatów powinni być już na wstępie wybierani tylko najlepsi. Poza tym 
pracujący w nich naukowcy powinni mieć tylko jeden etat, a badania powinny być tak organizowane, 
by mogli w nich brać udział studenci. 

Z kolei na uczelniach o profilu praktycznym i zawodowym ważne byłoby np. to, czy zatrudniają 
one pracodawców i praktyków, konstruują swój program pod kątem przyszłego zawodu studentów, 
a także czy z absolwentów zadowoleni są pracodawcy. 

Zdaniem Kudryckiej, jeśli uczelnie dostosują się do tych zaleceń, ziści się marzenie o kształce-
niu zarówno elitarnym, jak i egalitarnym. Podział na uczelnie badawcze i zawodowe pozwoli również 
wyrwać się z podziału na uczelnie publiczne i prywatne – dodała. 

W SWPS jest uczelnią niepubliczną; studiuje na niej 14 tys. studentów. Uczelnia ma 8 wydzia-
łów w pięciu miastach, zatrudnia 90 profesorów, ponad 60 doktorów habilitowanych i niemal 200 dok-
torów. 
● Źródło: PAP - Nauka w Polsce, data dostępu 05.10.2012 
● Zobacz również: Rewolucyjna perspektywa dla uczelni wyższych, Nauka i rozwój, data dostępu 
04.10.2012 



 10 11

W Sejmie o uczelniach - na efekty reform trzeba poczekać 

Opozycja zarzucała resortowi nauki, że za drugi kierunek trzeba płacić, a absolwenci nie mają pracy. 
Minister Barbara Kudrycka ripostowała: efekty reformy szkolnictwa wyższego dopiero będą, ale już 
działa konkurencyjny podział środków i wspieranie najlepszych.  

„Nie powinniśmy się oszukiwać, że po roku czy dwóch od wejścia w życie nowych ustaw bę-
dziemy mieli bardzo konkretne zmiany, które nas satysfakcjonują” - zastrzegła Kudrycka. Powiedziała 
jednak, że część efektów już widać. 

„Udało nam się zintegrować system nauki ze szkolnictwem wyższym, jednocześnie opierając 
cały system na dwóch fundamentalnych wartościach, czyli powszechności szkolnictwa wyższego i eli-
tarności nauki. Wychodząc z założenia, że aspiracje edukacyjne społeczeństwa są jedną z najpoważ-
niejszych wartości i osiągnięć dwudziestolecia wolnej Polski, wprowadziliśmy jak najszerszy dostęp do 
edukacji na poziomie wyższym. (...) Staraliśmy się go poszerzać np. poprzez zapewnienie stypendiów 
socjalnych dla najuboższych grup studentów, dostęp do kredytów studenckich dla wszystkich potrze-
bujących. W roku akademickim 2008/2009 2,5 tys. studentów korzystało z kredytów, w roku 
2010/2011 - 6 tys. Wprowadziliśmy również ograniczenie odpłatności za niektóre usługi edukacyjne 
i administracyjne na uczelniach” - powiedziała posłom minister. 

Według niej elitarność nauki zapewniają z kolei granty na badania przyznawane w trybie kon-
kursowym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki a także dodat-
kowe pieniądze dla jednostek o statusie Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących (KNOW). 

„Oczekujemy od uczelni akademickich wysokiego poziomu badań i kształcenia opartego na 
programach badawczych, a od zawodowych wysokiej jakości kształcenia umiejętności praktycznych. 
Służy temu poddawany już konsultacjom społecznym algorytm podziału dotacji podstawowej dla 
uczelni - inny algorytm ma obowiązywać dla uczelni badawczych, a inny dla uczelni zawodowych” - 
podkreśliła. 

Była minister edukacji narodowej i sportu Krystyna Łybacka (SLD), której resortowi podlegało 
wówczas szkolnictwo wyższe, oceniła, że projekt rozporządzenia o podziale dotacji jest niekorzystny dla 
szkół zawodowych. „Pani minister nie zamierza finansować pracujących w szkołach zawodowych pra-
cowników, dla których jest to drugi etat” - powiedziała Łybacka. 

Odniosła się też do tematu stypendiów. „Od roku 2004, kiedy został podwojony fundusz sty-
pendialny z 750 mln na 1,5 mld, nie uległa zmianie wielkość funduszu na stypendia socjalne” - pod-
kreśliła i dodała, że ograniczenie opłat za niektóre usługi edukacyjne niewiele pomogło studentom, bo 
odpłatność za drugi kierunek „powoduje mnóstwo zamieszania na uczelniach. 

Według Jadwigi Wiśniewskiej (PiS) niekorzystne dla studentów były też zmiany w systemie 
przyznawania stypendiów za wyniki w nauce, zamienione w nagrody rektora. „W 2011 roku o 111 tys. 
studentów mniej dostało stypendia niż rok wcześniej” - powiedziała. 

Posłowie mówili też, że kryteria przyznawania nagród rektora są ostrzejsze niż wcześniejsze za-
sady przyznawania stypendiów naukowych i na tyle trudno je uzyskać, że na niektórych uczelniach 
otrzymuje je mniej niż 10 proc. studentów. 

W trakcie debaty omawiany był też pomysł by przedsiębiorstwa mogły przekazywać 1 proc. 
swojego podatku na rzecz instytucji naukowej, podobnie jak indywidualni podatnicy na rzecz organiza-
cji pożytku publicznego (po raz pierwszy takie rozwiązanie zaproponowała Krystyna Łybacka na wspól-
nym posiedzeniu sejmowych podkomisji: ds. nauki i szkolnictwa wyższego oraz ds. ekonomiki eduka-
cji, o czym PAP pisała w depeszy 15 lutego 2012). 

Do tego pomysłu odniósł się Jerzy Żyżyński (PiS): „CIT w tym roku był planowany na poziomie 
mniej więcej 25 mld zł, w przyszłym 30 mld. Jeden procent CIT to byłoby 300 mln zł, przy założeniu, że 
wszyscy płatnicy CIT odprowadzą 1 proc.”. Jego zdaniem, biorąc poprawkę na to że nie wszystkie firmy 
zdecydują się na odpis, do instytutów może trafić kwota kilkudziesięciu milionów zł. 

Odpowiadając na pytania posłów Kudrycka wyjaśniała np. sytuację Państwowych Wyższych 
Szkół Zawodowych. „Jest to już wprowadzone do przepisów i egzekwujemy to układając algorytmy fi-
nansowania a także tworząc specjalne instrumenty w konkursach. Oczekujemy od uczelni zawodo-
wych, państwowych i niepaństwowych, że przede wszystkim skoncentrują się na realizacji kształcenia 
zawodowego o profilu praktycznym. I to jest zapisane w algorytmie, w którym jest wskaźnik wyższy za 
praktyczne profile kształcenia. Jeśli chodzi o kadrę, problem z tymi szkołami polegał na tym, że nie 
miały tak naprawdę kadry własnej. Kadra była tylko przejeżdżająca. Musimy doprowadzić do tego, aby 
one miały własną kadrę. W tym jest szansa nie tylko na przetrwanie, ale również na rozwój tych uczel-
ni” - tłumaczyła minister. 

Kudrycka dodała, że wzrasta liczba studentów w szkołach zawodowych (na poziomie licencjac-
kim). „To jest dobry sygnał. Studenci chcą mieć kwalifikacje zawodowe, praktyczne profile, chcą iść do 
pracy po trzech latach i potem ewentualnie wrócić na studia magisterskie” - podkreśliła. 

Odpowiadała też na zarzuty dotyczące stypendiów. Przyznała, że pula na stypendia socjalne 
wzrosła bardzo nieznacznie, ale ponieważ maleje liczba studentów to indywidualne kwoty stypendiów 
mogą być wyższe. Natomiast nagrody rektora, jej zdaniem, powinny być elitarne i stąd restrykcyjne 
wymagania. O informację rządu na temat skutków reformy nauki i szkolnictwa wyższego wnioskował 
klub PO. 
Źródło: PAP - Nauka w Polsce, data dostępu 12.10.2012 
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List rektorów w sprawie polskich uczelni 

List w sprawie obrony wizerunku polskich uczelni przygotują rektorzy polskich uniwersytetów. Zapo-
wiedzieli to w Zielonej Górze, gdzie odbyły się dwudniowe obrady Konferencji Rektorów Uniwersytetów 
Polskich.  

Tematem listu będzie odbiór polskich uczelni w środowisku naukowym, studenckim i dzienni-
karskim. Ma on przyczynić się do poprawy wizerunku polskich uniwersytetów. 

„Uczelnie publiczne są często atakowane przez wiele środowisk. Ale chcemy wspólnie pracować 
nad poprawą wizerunku polskich uniwersytetów. List będzie jednym z działań w tym kierunku” - po-
wiedział PAP rektor Uniwersytetu ZielonogÓrskiego (UZ) prof. Tadeusz Kuczyński. 

Jak dodał, w najbliższym czasie jedną z najważniejszych kwestii dla uczelni będzie wprowa-
dzenie Krajowych Ram Kwalifikacji. „Debatowaliśmy, jak zmiana modelu kształcenia opartego na stan-
dardach wpłynie na krajowe ramy kwalifikacji, na ocenę jakości kształcenia. To jest zupełnie inny mo-
del i będzie wymagał zmiany podejścia Polskiej Komisji Akredytacyjnej” – dodał rektor UZ. 

Podsekretarz stanu w ministerstwie nauki i szkolnictwa wyższego Marek Ratajczak zaznaczył, 
że ministerstwo docenia, iż uczelnie w wielu sprawach przedstawiają wspólne stanowiska. 

„W ministerstwie naciskamy na przyszłość kształcenia. Chcemy, by decyzje podejmowane 
przez ministerstwo były współbieżne z tymi, które postulują uczelnie” - podkreślił Ratajczak. 

Potwierdził on również, że nakłady na szkolnictwo wyższe na rok 2013 są wyższe niż w roku 
ubiegłym. Zmiany mają polegać na tym, że uczelnie zyskają większą autonomiczność w dysponowaniu 
środkami ministerstwa. 

Uniwersytet Zielonogórski od środy gościł 20 rektorów najważniejszych polskich uczelni, któ-
rzy uczestniczyli w pierwszym plenarnym posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich 
(KRUP) w kadencji 2012 – 2016. W obradach udział wzięli rektorzy m.in. Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Śląskiego, Gdańskiego, Jagiellońskiego, Wro-
cławskiego, Mikołaja Kopernika w Toruniu, Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Marii Curie – Skło-
dowskiej w Lublinie. 

Gościli oni także na środowej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Zielonogór-
skim. 

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) została powołana przez Rektorów Uni-
wersytetów na zjeździe w Krakowie w 1989 roku jako odpowiedź środowiska akademickiego na przyję-
cie w 1988 roku w Bolonii Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskich. 

Celem Konferencji, będącej autonomicznym zgromadzeniem rektorów, jest zacieśnienie współ-
pracy między uniwersytetami, aby mogły sprostać wyzwaniom współczesności i przyszłości. KRUP 
opracowuje oraz przedstawia opinie i stanowiska w sprawach istotnych dla rozwoju polskiej nauki, 
szkolnictwa wyższego, kultury i oświaty, współpracując z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół 
Polskich. 
Źródło: PAP - Nauka w Polsce, data dostępu 12.10.2012 

Strona główna biblioteki naukowej  
– kreatywną wizytówką instytucji? 

Najlepsze wystąpienie na konferencji „Kreatywność i inno-
wacje w bibliotece akademickiej” (wybór publiczności). 
Przedstawia Paulina Milewska (Biblioteka Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Łodzi, Bibliosfera.org), Strona główna bi-
blioteki naukowej – kreatywną wizytówką instytucji? @ 
Łódź 2012: http://bibliosfera.net/link/4169/strona-
glowna-biblioteki-naukowej-kreatywna-wizytowka-
instytucji/  
Źródło: Bibliosfera.net, data dostępu 08.10.2012 

Kreowanie i promocja oferty edukacyjnej 
biblioteki akademickiej (Ewa Rozkosz) 

Pierwsze nagranie z konferencji, która okazała się być jed-
nym z hitów sezonu, czyli „Edukacja informacyjna i me-
dialna. Archipelagi wiedzy” @ Warszawa 2012:) 
● Dokument online: 
http://bibliosfera.net/link/4178/kreowanie-i-promocja-
oferty-edukacyjnej-biblioteki-akademickiej-ewa-
roz-
kosz/?fb_action_ids=4531206205750%2C4529183675188
&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multili-

ne&action_object_map={%224531206205750%22%3A293228274116890%2C%224529183675188%22
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%3A452392661478041}&action_type_map={%224531206205750%22%3A%22og.likes%22%2C%2245
29183675188%22%3A%22og.likes%22}&action_ref_map 
Źródło: Bibliosfera.net, data dostępu 10.10.2012 

Mike Eisenberg na Archipelagach wiedzy 

Modele kompetencji informacyjnych pomagają w konstruowaniu programów edukacji informacyjnej 
i wdrażaniu ich w życie. Jednym z najpopularniejszych na świecie jest model Big6 (Wielka6) 
[http://big6.com/] Mike'a Eisenberga. Prezentujemy video-prezentację przygotowaną przez twórcę Big6 
na konferencję „Edukacja informacyjna i medialna. Archipelagi wiedzy” [http://www.sbp.pl/eim2012]. 
Zachęcamy również do zapoznania się z polskim tłumaczeniem modelu. 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7LP2nq53Qys  

Big6 – 6 Wielkich Umiejętności 

1. Zdefiniowanie zadania  
1.1. Zdefiniuj problem  
1.2 Zidentyfikuj potrzeby informacyjne 
2. Strategie wyszukiwania informacji  
2.1. Ustal, jakie są wszystkie możliwe źródła informacji  
2.2. Wybierz najlepsze źródło informacji 
3. Lokalizacja i dostęp  
3.1. Zlokalizuj źródła informacji 
3.2. Znajdź informację w źródle 

4. Korzystanie z informacji  
4.1. Zapoznaj się z informacją (np. czytaj, słuchaj, oglądaj)  
4.2. Wyodrębnij informacje odpowiadające twoim potrzebom 
5. Synteza  
5.1. Porządkuj informacje pozyskane z wielu źródeł  
5.2. Przedstaw rezultaty 
6. Ewaluacja  
6.1. Oceń wyniki (efektywność)  
6.2. Oceń proces (wydajność) 
Źródło: Edukacja informacyjna i medialna. Archipelagi wiedzy [w:] Ogólnopolski portal bibliotekarski 
SBP, data dostępu 08.10.2012 

Najpopularniejszy polski e-book: książka kucharska z XVII wieku.  
Biblioteki muszą dać ludziom nowości! 

Biblioteki XXI wieku? - Mamy w Polsce rozwinięte biblioteki cyfrowe, które skanują masę zasobów, ale 
do sieci wrzucają rzeczy stare. Takie mamy prawo - mówi w TOK FM dr Alek Tarkowski, socjolog inter-
netu. - A biblioteki potrzebują nowości. Minister powinien dbać nie tylko o artystów, ale o poziom kul-
tury w całym społeczeństwie.  

Co najmniej 6 warszawskich dzielnic tnie dotacje na biblioteki. To ogólnokrajowy trend. Czy 
powinniśmy bronić bibliotek bez względu na sytuację finansową dzielnic? Czy biblioteki są już nikomu 
niepotrzebne? A może powinny się radykalnie zmienić? O tym ze swoimi gośćmi rozmawiał w „Konfron-
tacjach” Cezary Łasiczka [http://www.tokfm.pl/Tokfm/51,103089,12631519.html?i=3].  

Biblioteka - jedyne takie miejsce 
Biblioteki są i będą potrzebne - przekonuje dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodo-

wej. - Nam się cały czas wydaje, że biblioteka to tylko wypożyczalnia książek. A to przede wszystkim 
azyl społeczny. To jedyne miejsce w gminie, gdzie możemy przyjść i po prostu posiedzieć - za darmo, 
niezależnie od tego, ile mamy lat, w jakiej jesteśmy sytuacji finansowej. Nikt nas nie pyta, po co tu je-
steśmy. To miejsce, które powinno być otwarte od rana do wieczora, gdzie możemy posiedzieć, poczy-
tać, skorzystać z internetu - mówi Makowski. 

- Biblioteka to też jedyne miejsce, gdzie człowiek dorosły zupełnie za darmo może się czegoś 
nauczyć. Może bez wstydu zapytać, jak skorzystać np. ze Skype'a czy kupić bilet przez internet. Biblio-
teki pełnią też funkcje edukacyjną wobec dzieci. W szkole często nie ma czasu, by zając się np. utalen-
towanym dzieckiem mieszkającym na wsi. Bibliotekarka wie, jaką książkę podsunąć dziecku, by rozwi-
jać jego talenty. Biblioteka kształtuje więc kompetencje kulturowe - na wsiach biblioteki sa często je-
dynym dostępnym miejscem kultury. No i oczywiście jest miejscem, w którym możemy miło spędzić 
czas - dodaje. 

Jest jeszcze internet... 
- Jest jeszcze jedno miejsce zapewniające kulturę na wsi. Tym miejscem jest internet. Jeszcze 

kilka lat temu na wsi dostęp do internetu był utrudniony, ale to się bardzo szybko zmienia - mówi 
dr Alek Tarkowski, socjolog internetu, dyrektor Centrum Cyfrowego Projekt: Polska. 
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- W bibliotekach w ciągu dekady powstały pracownie internetowe, ale moim zdaniem przestały 
już pełnić swoją funkcję. Byłem kiedyś w bibliotece w Kozienicach. W pracowni było 10 komputerów, 
z sali korzystało około 10 osób dziennie. Okazało się, że albo wszyscy już mają internet, albo pani 
w bibliotece nie jest aż tam pomocna jak się wydaje - dodaje. 
Źródło: tokfm.pl, data dostępu 08.10.2012 

Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego – promuje i zwiększa cytowania 

Repozytorium UW [http://depotuw.ceon.pl/] to nowy projekt Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie 
i Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) 
[http://www.icm.edu.pl/]. Jego celem jest propagowanie idei Open Access na naszej uczelni.  

● Wejście do Repozytorium UW: http://depotuw.ceon.pl/  

● Instrukcja dla doktorantów: 
http://www.buw.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1565  

Tworzymy Repozytorium, ponieważ uważamy, że dorobek naukowy największego polskiego 
uniwersytetu musi być bardziej widoczny na świecie. Wierzymy, że otwarty dostęp do wyników badań 
przyspieszy rozwój uczelni i zwiększy jej rangę. Chcemy promować dokonania naszych pracowników 
naukowych i studentów, zwiększać poczytność i cytowalność ich prac. Tworzymy bezpieczne miejsce 
do archiwizowania i udostępniania wyników badań naukowych.  

Zaczynamy od stworzenia kolekcji doktoratów obronionych na UW, ale w przyszłości chcemy 
rozszerzyć ofertę Repozytorium o inne dokumenty (artykuły, książki, materiały dydaktyczne i pokonfe-
rencyjne).  

Z zasady umieszczanie prac w Repozytorium będzie dobrowolne. Wyjątkiem są doktoraty, które 
najpóźniej na 10 dni przed terminem obrony należy obowiązkowo zdeponować w Repozytorium UW, 
zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 35 z dnia 2 lipca 2012 roku 
[http://www.senat.uw.edu.pl/files/Rektor_podpisal_2012/zarz_35_repozytorium.pdf?short] w sprawie 
gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie elektronicznych wersji roz-
praw doktorskich, dopuszczonych do publicznej obrony na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę w for-
macie pdf należy samodzielnie umieścić na portalu https://depotuw.ceon.pl/ zgodnie z zamieszczoną 
instrukcją.  

Po obronie praca doktorska może być publicznie dostępna w Internecie ze strony Repozytorium 
UW, o ile autor udzieli licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC-BY) – do czego 
zachęcamy! Prace bez licencji CC-BY będą dostępne tylko dla uprawnionych użytkowników, z kompu-
terów znajdujących się na terenie UW. Jednocześnie Repozytorium zapewni otwarty dostęp do listy 
nazwisk autorów, tytułów, słów kluczowych i abstraktów wszystkich prac doktorskich, które zostały 
obronione na Uniwersytecie Warszawskim.  

Wszelkie pytania, wątpliwości i uwagi prosimy kierować na adres Repozytorium: 
repozytorium.buw@uw.edu.pl.  
Źródło: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, data dostępu 08.10.2012 

Jak liczyć punkty za publikacje z lat 1999–2012 

Ten temat od pewnego czasu dosyć często przewija się w różnych komentarzach. Równie często dostaję 
wiadomości z pytaniami związanymi z punktowaniem publikacji z lat „sprzed najnowszej listy”. Posta-
nowiłem zatem zebrać w jednym miejscu wszystkie najważniejsze informacje (same linki do starych list 
punktowanych znajdują się w drugiej części wpisu – po wstępnych rozważaniach). Wszyscy, którzy 
próbowali coś takiego zrobić, przyznają, że nie jest to zadanie łatwe. Ministerstwo wcale nie ułatwia 
znajdowania starszych wersji listy czasopism punktowanych. Część jest rozsiana po stronie MNiSW, 
część natomiast znajduje się na archiwalnej stronie Komitetu Badań Naukowych. Ministerstwo o to nie 
dba, bo…. nie musi? 

Po co liczyć punkty za publikacje sprzed 2010 roku?  
Sprawa jest trudna i skomplikowana – postaram się jednakże w kilku zdaniach wyjaśnić podstawowe 
kwestie. Trzeba pamiętać, że listy czasopism punktowanych powstają w celu parametryzacji jednost-
ki, a więc bezpośrednio dotyczą jednostek (i czasopism), a jedynie pośrednio naukowców. Jednakże 
wiele jednostek uznało, że jest to dobry system do wykorzystania w celach rozliczania awansu nauko-
wego [http://ekulczycki.pl/habilitacja/]. Jednakże w żadnych dokumentach związanych z awansem 
naukowym, nie ma mowy o „progu punktowym”, który trzeba osiągnąć (pisałem o tym m.in. we wpisie 
Ile punktów do nowej habilitacji? Kryteria oceny a wymogi: http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/ile-
punktow-do-nowej-habilitacji-kryteria-oceny-a-warunki/). Zatem nigdzie nie ma mowy o „mitycznych 
120 punktach, które trzeba zdobyć, aby się habilitować”. Dlatego też za każdym razem, kiedy minister-
stwo przeprowadzi parametryzację jednostek, porzuca listę czasopism punktowanych: 
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/lista-czasopism-punktowanych-nie-obowiazuje/.  

Jednakże wiele jednostek uznało, że dzięki systemowi punktowemu może w łatwy i przejrzysty 
sposób uregulować kwestię awansu, otwierania przewodów, przyjmowania osób spoza jednostki itd. 
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Zatem to nie jest tak, że do habilitacji nie trzeba zdobyć X punktów. Taka jest zasada ogólna – nato-
miast w danej jednostce może zostać wprowadzone szczegółowe rozporządzenie uściślające zasady. Tak 
ma to miejsce np. w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, który Uchwa-
łą 151⁄2010 [http://ekulczycki.pl/wp-content/uploads/2012/10/14_306_14_1975_uchwala_151.pdf ] 
ustalił progi punktowe: 

 

Dlatego też pojawiają się problemy z liczeniem punktów. Bowiem z punktu widzenia Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie trzeba liczyć punktów sprzed obecnego okresu podlegają-
cemu parametryzacji. Jednakże może być to konieczne z perspektywy konkretnej Uczelni czy Wydzia-
łu.  

Sprawa jest „całkiem łatwa”, jeżeli weźmiemy pod uwagę okres publikacyjny, który objęty jest 
którąś z list czasopism punktowanych. Jednakże zagadnienie to ma się inaczej, jeżeli zaczniemy się 
zastanawiać, jak punktować publikacje np. z 1995 roku. A dlaczego takie publikacje możemy chcieć 
punktować? Ta sytuacja może dotyczyć np. osób, które teraz chcą się habilitować, a doktorat zrobiły 
np. w 1993 roku. 

A co z książkami, rozdziałami i zbiorówkami? 
Ten wpis dotyczy list tworzonych przez KBN oraz MNiSW i poświęconych czasopismom. W tym 

przypadku wplecenie w post informacji o pozostałych typach publikacji stworzyłoby niesamowity cha-
os. W tym celu polecam zajrzeć na świetne zestawienie dr Heleny Dryzek 
[http://www.mini.pw.edu.pl/~dryzek/www/?S%B3ownik:Punktacja_za_publikacje]. 

Te obliczenia, to pole minowe 
Tak jak pisałem, takie obliczenia są bardzo trudnym przedsięwzięciem. Dlatego też, jeżeli za-

uważycie, że gdzieś popełniłem błąd, serdecznie proszę o sprostowanie – może wspólnie uda się zrobić 
wersję „idealną”. 

Napisałem w nagłówku, że to pole minowe. Pierwszy lepszy przykład. Obliczanie punktacji za 
publikację z 2010 roku powinno następować na podstawie wykazu ogłoszonego w komunikacie z 25 
czerwca 2010 roku [http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/finansowanie-nauki/dzialalnosc-
statutowa/ocena-jednostek-naukowych/lista-czasopism-punktowanych/ujednolicony-wykaz-
czasopism-naukowych/ujednolicony-wykaz-czasopism-naukowych/artykul/ujednolicony-wykaz-
czasopism-punktowanych-1/].  

Jednakże 29 grudnia 2010 roku [http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/finansowanie-
nauki/dzialalnosc-statutowa/ocena-jednostek-naukowych/lista-czasopism-
punktowanych/komunikaty/komunikaty/artykul/informacja-o-zmianie-przepisow-w-zakresie-
kompleksowej-oceny-jakosci-dzialalnosci-naukowej-jedno/] pojawiła się zmiana propozycji wykazu – 
również jako komunikat na stronie ministerstwa. Jednakże ta zmiana ostatecznie nie została uznana 
jako obowiązująca – finalnie zostało to potwierdzone w danych w wyszukiwarce Index Copernicus, któ-
ra podaje punktację za 2010 rok. 

Przykład 
„Lingua ac Communitas” w komunikacie z 25 czerwca 2010 roku ma 2 punkty. 
W komunikacie z 29 grudnia 2010 roku ma 6 punktów. 
Ile zatem ma? 
Według wyszukiwarki Index Copernicus [http://lista2012.indexcopernicus.com/index.htm] – 
2 punkty. 
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Według bazy Arianta [http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/] – 2 punkty (jednakże druga liczba 
po roku 2010, pokazuje również propozycję 6 punktów). 

 

„Minowość” tego pola polega na niejednoznaczności ministerialnych wytycznych. Po prostu. 
Serdecznie polecam korzystanie z Arianty [http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/], gdyż tam 
można od razu znaleźć punktację z listy z 2007 roku. 

 

Jak liczyć punkty za 2012 i 2011 rok 
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych z dnia 17 
września 2012 roku 
[http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/komunikat-ministra-
nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych/]: 
1. Części A – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających 

współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) 
[http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/20/10/20108/20120917_CZESC_A_WYKAZU_CZASOPIS
M_NAUKOWYCH.pdf]. 

2. Części B – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających 
współczynnika wpływu Impact Factor (IF) 
[http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/20/10/20109/20120917_CZESC_B_WYKAZU_CZASOPIS
M_NAUKOWYCH.pdf]. 

3. Części C – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się 
w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) 
[http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/20/11/20110/20120917_CZESC_C_WYKAZU_CZASOPIS
M_NAUKOWYCH.pdf]. 

Jak liczyć punkty za 2010 rok 
Ujednolicony wykaz ze strony internetowej MNiSW – uwzględnia tytuły z najwyższą liczbą punktów 
jaką otrzymało czasopismo w latach 2007–2010 [http://ekulczycki.pl/wp-
content/uploads/2012/10/20110808_UJEDNOLICONY_WYKAZ_ZA_2007-1.pdf]. 
Dodatkowe informacje 
● Komunikat z dnia 10 grudnia 2010 roku 

[http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/wykaz-polskich-
czasopism-naukowych-bedacych-w-bazie-jcr-2009/] oraz Wykaz tytułów polskich czasopism na-
ukowych [http://ekulczycki.pl/wp-content/uploads/2012/10/20101210_wykaz_czasopism-1.pdf] 
będących w bazie JCR 2009 i posiadających Impact Factor (IF) w 2010 roku z nową, przypisaną im 
liczbą punktów za umieszczone w nich publikacje naukowe.  

● Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 16 z dnia 21 czerwca 2010 roku sprawie zmia-
ny liczby punktów dla czasopism naukowych (z max. 6 do 9 punktów na liście B oraz z 30 do 40 
na liście A) [http://ekulczycki.pl/wp-content/uploads/2012/10/20100621_komunikat_16-3.pdf]. 
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Jak liczyć punkty za 2009 rok 
● Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych ogłoszony dnia 18 czerwca 2009 roku 

[http://ekulczycki.pl/wp-
con-
tent/uploads/2012/10/20090618_ujednolicony_wykaz_opublikowany_w_necie_05_05_2009xls.pd
f]. 

● Uzupełnienie wykazu czasopism naukowych polskich i zagranicznych, nieposiadających Impact Fac-
tor – 16 lipca 2009 roku [http://ekulczycki.pl/wp-
content/uploads/2012/10/20090716_komunikat_16.pdf]. 

Jak liczyć punkty za 2008 rok 
● Ujednolicony wykaz czasopism naukowych ogłoszony dnia 26 sierpnia 2008 roku 

[http://ekulczycki.pl/wp-content/uploads/2012/10/20080826_ujednolicony_wykaz-1.pdf]. 

Jak liczyć punkty za 2007 i 2006 rok 
● Ujednolicony wykaz czasopism naukowych [http://ekulczycki.pl/wp-

content/uploads/2012/10/20071119_Wykaz_czasopism.pdf], obejmujący czasopisma wymienione 
w komunikacie nr 24 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 listopada 2007 roku 
http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/finansowanie-nauki/dzialalnosc-statutowa/ocena-
jednostek-naukowych/lista-czasopism-
punktowanych/komunikaty/komunikaty/artykul/informacja-o-wykazie-czasopism-1/]. 

Jak liczyć punkty za 2007 i 2005 rok 
● Uzupełnienie wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację 

naukową (załącznik do komunikatu nr 5 Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 21 października 
2005 roku.) [http://ekulczycki.pl/wp-content/uploads/2012/10/13662-1.pdf]. 

Jak liczyć punkty za 2004 rok 
● Lista czasopism punktowanych Zespołu Nauk Rolniczych i Leśnych (P-06) 

[http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/finansowanie-nauki/dzialalnosc-statutowa/ocena-
jednostek-naukowych/lista-czasopism-punktowanych/archiwum/archiwum/artykul/zespol-
nauk-rolniczych-i-lesnych-p-06/]. 

Jak liczyć punkty za 1999–2003 rok 
● Zbiorcza lista czasopism i wydawnictw konferencyjnych. [http://ekulczycki.pl/wp-

content/uploads/2012/10/kbn-1999-2003.pdf].  

Jak liczyć punkty za publikację sprzed 1999 roku 
Niektórzy w tym przypadku liczą na odpowiedź z ministerstwa. Według mojej wiedzy (uzyskanej od kil-

ku osób), takie pytania pozostają bez odpowiedzi. Bo tak jak napisałem wyżej – z punktu widzenia 
ministerstwa takie pytanie jest bezzasadne. 

To jednostka, która wyznacza progi punktowe, powinna wyznaczyć sposób liczenia punktów 
sprzed ukazywania się list KBN-owskich. 

Źródło: Warsztat badacza komunikacji, data dostępu 09.10.2012 

Książka w cyfrowej kulturze: po premierze książki Łukasza Gołębiewskiego 
„Gdzie jest czytelnik?”  

Czytelnik XXI wieku to osoba, która znaczną część swojego życia 
spędza w świecie wirtualnym. Rezygnuje z tradycyjnych książek na 
rzecz e-tekstu. Współczesne księgarnie i biblioteki muszą wyjść 
naprzeciw oczekiwaniom czytelników. Tylko dzięki temu będą 
w stanie konkurować z zalewającymi rynek książki e-treściami - 
przekonuje Łukasz Gołębiewski, autor książki „Gdzie jest czytel-
nik?” [http://rynek-ksiazki.pl/aktualnosci/sklep/lukasz-
golebiewski-gdzie-jest-czytelnik_270.html]. Premiera eseju odbyła 
się 8 października w Bibliotece Narodowej. 

- Nie jestem zadowolony z funkcjonowania bibliotek dzi-
siaj, ale kierunek zmian jest bardzo pozytywny. Uważam, że skoro 3/4 Polaków nie chodzi wcale do 
bibliotek, to biblioteki muszą się zmienić. Nie Polacy. Jeśli myślę o przyszłości z nadzieją, to w per-
spektywie takiej, że biblioteki powinny pełnić różne funkcje – mówił podczas spotkania Tomasz Ma-
kowski, dyrektor Biblioteki Narodowej. 

Podczas spotkania dyskutowano także na temat po-
ziomu czytelnictwa. Zdaniem Łukasza Gołębiewskiego, Pola-
kom nie grozi analfabetyzm. Nowe technologie spowodowały 
ułatwienie dostępu do książek. Skraca się jednak czas, który 
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poświęcamy tekstowi. Autor przytacza dane: 46 proc. badanych przez Bibliotekę Narodową przyznaje, 
że w ciągu ostatniego miesiąca nie miało do czynienia z tekstem dłuższym niż trzy strony maszynopisu 
albo trzy ekrany komputera. Przewagę nad tekstem – uważa Łukasz Gołębiewski – mają też treści au-
diowizualne.  

Tomasz Makowski podkreślał, że czytelnictwo jest bardzo ważne dla społeczeństwa. Czytanie 
pozwala do zdobycie wiedzy, dzięki której można dokonywać świadomych wyborów. Dyrektor Biblioteki 
Narodowej poinformował również, że wyniki kolejnych badań czytelnictwa przeprowadzone przez Bi-
bliotekę Narodową będą znane do końca roku. 

„Nowego odbiorcy nie można lekceważyć, nie można też się na niego obrażać, koegzystencja 
jest nieunikniona, a z czasem Pokolenie Sieci przejmie władzę – w mediach i w polityce. Koniecznie 
zatem, aby zarządzało światem dobrze. A gdzie jak nie w książkach szukać mądrości?” – pisze z kolei 
Łukasz Gołębiewski we właśnie opublikowanej książce. Esej kończy wezwaniem skierowanym do 
wszystkich ludzi kochających książki - „budujmy społeczność ludzi czytających”. 

Fragment spotkania poświęconego premierze eseju Łukasza Gołębiewskiego „Gdzie jest czytel-
nik?” http://www.youtube.com/watch?v=jVQZx0JOv9A&feature=youtu.be  

Łukasz Gołębiewski w swoim dorobku literackim ma już dwa eseje dotyczące czytelnictwa 
w kulturze cyfrowej: „E-książka/book. Szerokopasmowa kultura” oraz „Śmierć książki. No future bo-
ok”. Książka ”Gdzie jest czytelnik?” to próba odnalezienia i scharakteryzowania czytelnika XXI wieku.  
(et) 
Źródło: Rynek Książki.pl, data dostępu 09.10.2012 
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Jaskinia Werteba  

Zapraszamy na spotkanie promujące najnowszy tomik 
poetycki Ryszarda Turkiewicza, bibliotekarza-poety, 
„Jaskinia Werteba”. Tomik zaprezentuje „Teatr Wśród 
Książek” w spotkaniu-programie „Byłem tam krótko...” 
według pomysłu Tomasza Kwietko-Bębnowskiego. 

Ryszard Turkiewicz (1940) urodził się w Bilczu 
Złotym (woj. tarnopolskie). Dzieciństwo i młodość spę-
dził w Jeleniej Górze. Jest absolwentem biblioteko-
znawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Zawodowo 
związany z Dolnośląską Biblioteką Publiczną im. 
T. Mikulskiego i Miejską Biblioteką Publiczną we Wro-
cławiu. Wydał dotychczas trzy tomiki wierszy: „On 
i My” (1992), „Kotlina” (2004) oraz „Przygody trawy” 
(2009). 

Tomik „Jaskinia Werteba” nawiązuje do Podola, ziemi urodzenia, jest też swego rodzaju hoł-
dem dla jego losów i mitów. Wydawcą tomików poetyckich Ryszarda Turkiewicza jest fundacja, której 
znakiem graficznym jest tikkun – drzewo objawienia, kluczowe pojęcie w mistyce zaczerpnięte z kabały. 
Mówi o przyjaźni Boga i człowieka we wspólnym dziele naprawy świata. Odbudowy nie może dokonać 
sam Bóg, niezbędny jest człowiek. W tomikach R. Turkiewicza najważniejsze pozostaje niedopowiedze-
nie, nieprzeanalizowanie do końca. W obszarze zrodzonym z tajemnicy żyje duch tej poezji. Poeta „Tyl-
ko patrzy”. Pogodzony, że nie da się zrozumieć nawet matczynego „źródła chwil dobrych i pełnych nie-
pokoju”. 
Źródło: Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, data dostępu 09.10.2012 

Przy okazji… 
Tak się zdarzyło, że 7 października premierę internetową miała płyta wrocławskiego zespołu All Sounds 
Allowed [http://www.t-mobile-music.pl/profil/all-sounds-allowed,30402.html]. Płyta zatytułowana 
jest „Festung Wrocław” a tekst tego utworu napisał znany nam poeta – bibliotekarz. 
[http://www.biblioteka.wroc.pl/wydarzenie-131-spotkanie_promujace_najnowszy_tomik.html].  

Utworu tytułowego (3, 11) można posłuchać naciekając w linku na liście numer 3 i 11, a po-
tem na górze po lewej tronie symbol grania. Link pod grafiką !!! 

 

http://allsoundsallowed.bandcamp.com/album/festung-wroc-aw 

Źródło: rYt, korespondencja nadesłana 09.10.2012 

________________________________________________________________ 
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Od redaktora  
Zajrzyj koniecznie na stronę internetową naszej Sekcji: http://biblioteka.wsb-
nlu.edu.pl/biuletyn.html, którą redagują koleżanki i koledzy z Biblioteki Wyższej 
Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu. 

Prośba o wzajemność... Będę wdzięczny niezmiernie za aktywne redagowanie na-
szego elektronicznego informatora, czyli o nadsyłanie informacji: 
● o planowanych konferencjach i seminariach naukowych (wraz z adresem stro-
ny internetowej); 
● o spotkaniach metodycznych i warsztatowych;  

● o nowościach wydawniczych (będę wdzięczny za elektroniczną wersje okładki oraz spisu treści);  
● o sposobie ich bezpłatnego pozyskania lub o warunkach zakupu;  
● o zakończonych badaniach naukowych, w tym o zakończonych przewodach doktorskich i habilita-
cyjnych;  
● o innych faktach, które można zamieścić w kronice dokumentującej działalność naukowo-badawczą 
bibliotek niepaństwowych szkół wyższych.  
Zapewniam rozpowszechnienie informacji w formie niniejszego informatora Sekcji Bibliotek Niepań-
stwowych Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – ISBNik. Serdecznie dziękuję i po-
zdrawiam 

Wojciech Rozwadowski 

Bieżące informacje znajdziesz na Facebooku:  
http://www.facebook.com/pages/ISBNik-informator-Sekcji-bibliotek-nsw-ZG-

SBP/268166269865948?sk=wall 

 

 
ISBNik: Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych  
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