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Aktualności ISBNika znajdziesz na Facebooku !!!! 

KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE – zaproszenia 

 

Bibliotheca Lindiana. Samuel Bogumił Linde (1771 – 1847), pierwszy dyrek-
tor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. W 165 rocznicę śmierci. 
Konferencja naukowa, Warszawa, ul Dobra 56/66, 19-20 listopada 2012 roku 

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie organizuje w dniach 19 – 20 listopada 2012 roku konferencję 
naukową Bibliotheca Lindiana. Samuel Bogumił Linde (1771 – 1847), pierwszy dyrektor Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Warszawie. W 165 rocznicę śmierci. 

Miejsce obrad – BUW, Warszawa, ul Dobra 56/66, sala 316. 
W bieżącym 2012 roku mija 165 rocznica śmierci Samuela Bogumiła Lindego, leksykografa, 

pedagoga, tłumacza, bibliografa, bibliotekarza i „człowieka politycznego” w Warszawie pierwszej połowy 
XIX w. Chociaż urodził się w Toruniu, w rodzinie pochodzenia szwedzko-niemieckiego, był Polakiem 
„wmieszkałym” jak mówiono w XVIII wieku, ewangelikiem ogromnie przywiązanym do Warszawy, 
uczestniczącym w jej życiu naukowym, społecznym i towarzyskim. W Warszawie zmarł (8 sierpnia 
1847 roku) i tu też znajduje się jego grób na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. Dla organizatorów 
konferencji najważniejszym jest fakt, iż Linde był twórcą i kierownikiem nowo powstałej biblioteki przy 
Uniwersytecie Warszawskim, a dekretem z 24 marca 1818 roku został dyrektorem generalnym Biblio-
teki Publicznej przy Królewskim Uniwersytecie Warszawskim i przyłączonych do niego gabinetów: ry-
cin, medali, „starożytności” – poprzedniczki dzisiejszej, nowoczesnej Biblioteki Uniwersyteckiej w War-
szawie. Był człowiekiem, który przeżył radość tworzenia książnicy narodowej, bo taką też funkcję bi-
blioteka pełniła, ale również gorycz jej utraty po upadku Powstania Listopadowego. Osoba pierwszego 
dyrektora BUW, pomimo wielu publikacji mu poświeconych, nie jest zbyt dobrze znana dzisiejszemu 
pokoleniu uczącej się i studiującej młodzieży oraz współczesnemu środowisku bibliotekarzy i history-
ków nauki. Dlatego też w rocznicę śmierci warto przypomnieć zarówno postać Samuela Bogumiła Lin-
dego jak i jego dokonania zawodowe, zwłaszcza z warszawskiego okresu życia. 
Więcej informacji programowych i organizacyjnych na stronie konferencji: 
http://linde.buw.uw.edu.pl/, data dostępu 24.09.2012 
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Zaproszenie do Lublina. THATCamp — cyfrowa humanistyka 
Lublin, 24-25 października 2012 roku 

Zaczął się gorący okres konferencyjny – październik 
i listopad obfitują w bardzo ciekawe wydarzenia. 
Dzisiaj – w imieniu Organizatorów – chciałbym poin-
formować Czytelników i zaprosić do udziału  
w THATCamp Polska 
[http://historiaimedia.org/2012/09/27/thatcamp-

polska-i-blog-forum-gdansk-zaproszenie/].  
24-25 października 2012 roku w Lublinie 

organizowana jest pierwsza odsłona cyklu spotkań 
promujących cyfrową humanistykę i integrującą 
polskie środowisko badaczy kultury cyfrowej – 
THATCamp Polska. THATCamp (The Humanities 
And Technology Camp: http://thatcamp.org/) to 
organizowane na całym świecie otwarte 

i nieformalne spotkania osób zainteresowanych obecnością nowych technologii w naukach humani-
stycznych i społecznych oraz w działalności instytucji wiedzy i pamięci (uniwersytety, galerie, archiwa, 
biblioteki, muzea). 

Pierwszy THATCamp odbył się w 2008 roku w Stanach Zjednoczonych i został zorganizowany 
przez Centrum Historii i Nowych Mediów (Center for History and New Media, CHNM) przy Uniwersyte-
cie George’a Masona. THATCamp Polska ma być cyklem wydarzeń pokazujących potencjał nowocze-
snej humanistyki, która nie odwraca się od nowych technologii i intensywnie korzysta z narzędzi cy-
frowych. Wiele projektów realizowanych przez polskich badaczy z dziedzin nauk społecznych 
i humanistycznych dokumentuje i analizuje ważne zjawiska społeczne i kulturowe rozwijające się 
w wokół Internetu. Warto promować te badania również poza środowiskiem akademickim, szczególnie 
wobec dominującego w mediach negatywnego obrazu humanistyki jako dyscypliny tracącej społeczne 
znaczenie. 

THATCamp to dobre miejsce na dyskusje o społecznych aspektach digitalizacji, kulturowym 
wymiarze gier komputerowych, internecie jako przestrzeni budowania tożsamości czy kształtowania 
polityki czy edukacji medialnej jako źródle podstawowych kompetencji społecznych. 

Zapraszamy wszystkich do współtworzenia THATCampu. Rejestracja jest otwarta dla wszyst-
kich chętnych - zapraszamy doktorantów, studentów, przedstawicieli organizacji pozarządowych. Zgło-
szenia przyjmowane są do 7 października. Wszystkie niezbędne informacje oraz formularz rejestracyjny 
znajdują się na stronie historiaimedia.org/thatcamp. 

Organizatorzy – koalicja THATCamp Polska: Historia i Media [http://historiaimedia.org/], 
Brama Grodzka – Teatr NN [http://teatrnn.pl/], Fundacja 5Medium [http://www.5medium.org/], 
Wiedza i Edukacja [http://wiedzaiedukacja.eu/]. 
Źródło: Warsztat badacza komunikacji, data dostępu 02.10.2012 

Europejski styl zarządzania biblioteką  
Szwedzkie wyszukiwanie, polska biblioteka, brytyjskie zabezpieczenia  
– ARENA, PATRON i RFID, konferencja branżowa, Warszawa, 9 listopada 2012 ro-
ku 

9 listopada 2012 roku w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się konferencja „Europejski 
styl zarządzania biblioteką. Szwedzkie wyszukiwanie, polska biblioteka, brytyjskie zabezpieczenia – 
ARENA, PATRON i RFID”. Nie ma opłaty konferencyjnej, ale liczba miejsc jest ograniczona. 

Organizatorzy rekomendują: „Podczas konferencji pokażemy Państwu jak wprowadzić nowy, 
wzorowany na europejskich trendach styl zarządzania Biblioteką. Prelegenci przedstawią innowacyjne, 
dedykowane bibliotekom narzędzia pozwalające obrać bardziej efektywny sposób prowadzenia instytu-
cji. Na konferencję zaprosiliśmy również gości specjalnych z Wielkiej Brytanii oraz Szwecji, którzy 
przedstawią przykłady wdrożeń systemów ARENA i RFID w których osobiście uczestniczyli. Konferen-
cja będzie także wspaniałą okazją do dyskusji na temat aktualnych potrzeb Bibliotek akademickich 
i publicznych. Serdecznie zapraszamy!” 
● Rejestracja na stronie http://www.patron.pl/konferencja/ 

Nadesłał: Jacek Gajkiewicz 
Źródło: Elektroniczna Biblioteka EBiB, data dostępu 04.10.2012 
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KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE – relacje 

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

 

Trochę niestandardowa relacja z konferencji „Edukacja informacyjna i medialna. Archipelagi wiedzy” - 
wkrótce w serwisie bibliosfera.net nagrania z wystąpień: dokument online: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IqJ0v1aVgdI  
Źródło: Bibliosfera.pl, dokument online: http://bibliosfera.net/link/4164/edukacja-informacyjna-i-
medialna-archipelagi-wiedzy-relacja/, data dostępu 06.10.2012  

Z ŻYCIA SEKCJI 

Tydzień Książek Zakazanych 

Od 30 września do 6 października trwa Tydzień Zakazanych Książek 
[http://bibliosfera.net/zakazane-ksiazki-2012/], który wywodzi się ze Stanów 
Zjednoczonych i jest ściśle związany z pierwszą poprawką do amerykańskiej 
Konstytucji, która mówi o wolności słowa. 

Z tej okazji zachęcamy Was do zapoznania się z Listą Książek Zakaza-
nych [http://bibliosfera.net/static/zakazane_ksiazki_lista.pdf] oraz do przeczy-
tania choć jednej z nich. Wśród wybranych książek znajdują się takie autorstwa 
Stephena Kinga, J. W. Goethego czy Braci Grimm! 

Ponadto na naszej stronie w dziale Okazjonalnik 
[http://www.biblioteka.wsp.lodz.pl/polecamy/okazjonalnik] przez cały tydzień będziemy codziennie 
publikować opis sylwetki jednego z zakazanych naukowców. Na tapecie pedagodzy, socjolodzy i filozo-
fowie, których dzieła trafiły niegdyś na indeks. Zapraszamy do zaglądania na bieżąco! 

 

Źródło: Biblioteka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, data dostępu 30.09.2012 
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SZKOLENIA 

 

Zapraszamy na warsztaty z zakresu edukacji filmowej. 
● termin: 24 października 2012 roku 
● czas: 10.00 – 15.30 
● miejsce: Al. Niepodległości 213, siedziba Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (obok Biblioteki Na-
rodowej) 
● liczba miejsc: 18 
● koszt: 50 zł/osobę 

Preferencyjna opłata jest możliwa dzięki temu, że pierwsza edycja warsztatów bibliofilmowych 
otrzymała dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Udział w ewentualnych kolej-
nych edycjach będzie droższy. 

Co oferujemy 
● warsztaty prowadzone przez profesjonalistów, 
● certyfikat uczestnictwa w zajęciach, 
● wyżywienie (przerwa kawowa, lunch), 
● inspirację i wsparcie w opracowaniu własnego scenariusza zajęć. 

Cele zajęć 
● prezentacja możliwości wykorzystania materiałów filmowych w edukacji i animacji, 
● przybliżenie sposobów na wykorzystanie wątków kinowych do pracy z różnymi grupami wiekowymi, 
● stworzenie zalążków scenariuszy zajęć wzmacniających kompetencje medialne i informacyjne, 
● pobudzenie twórczego myślenia o filmie jako punkcie wyjścia do budowania programów edukacyj-
nych. 

W programie 
1. Gdyby Bond nie pracował dla MI6, to co by robił? - spotkanie z ikonicznymi postaciami filmowymi 
2. Idę do kina, bo... - co nas przyciąga do filmów, czyli o plakatach, trailerach i promocji. 
3. Scenariusz filmowy, scenariusz edukacyjny – tworzenie własnych scenariuszy zajęć w oparciu o me-
tody pracy warsztatowej. 
*Przewidziano przerwę na lunch! 

Trenerki prowadzące zajęcia 
● Agata Szczotka-Sarna: pomysłodawczyni i koordynatorka projektu „Bibliofilm – biblioteka w filmie, 
film w bibliotece”. Z wykształcenia filmoznawczyni/medioznawczyni. Zawodowo specjalizuje się w do-
radztwie z zakresu komunikacji, copywritingu i szkoleniach miękkich. Od trzech lat prowadzi wykłady 
i realizuje warsztaty oraz szkolenia dla bibliotekarek i bibliotekarzy z całej Polski. Wieczorami pożera 
popkulturę we wszystkich postaciach. Wielbicielka książek Malcolma Gladwella i filmów Davida Fin-
chera, fanka serialu „Mad men”. Kibicuje Barcy, a wolny czas poświęca uroczemu buldożkowi francu-
skiemu imieniem Brutus:) 
● Aleksandra Świerk: absolwentka polonistyki, autorka tekstów o tematyce filmowej i kulturalnej, za-
wodowo związana także z branżą filmową, niejednokrotnie opracowywała i prowadziła autorskie zajęcia 
dotyczące tematyki filmowej, między innymi dla krakowskiego kina Agrafka w ramach inicjatywy edu-
kacyjno-artystycznej „Kręci mnie film” oraz „Zawód: Filmowiec” - projektu wdrażanego przez Fundację 
Rozwoju Kina oraz grupę KinoFlo. 
● Formularz rejestracji: 
http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/formularz_zgloszeniowy?konferencja_id=6350  
– można wypełnić po zalogowaniu się. Jest tam także informacja o numerze konta, na które należy 
kierować opłaty za udział w warsztatach. Wypełniając formularz, prosimy o wpisanie w polu „uwagi” 
tytułu swojego ulubionego filmu, podanie ulubionego reżysera. 
● rejestracja: 
http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/formularz_zgloszeniowy?konferencja_id=6350  

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt! 
Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 04.10.2012 
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Jak założyć bibliotekę cyfrową? Wybrane problemy w ujęciu praktycznym: 
warsztat, Warszawa, 7 listopada 2012 roku 

Biblioteki cyfrowe i wszelkie ich odmiany stają się powszednią rzeczywistością nauki i kultury. Przed 
problemem, czy zakładać bibliotekę cyfrową lub repozytorium, serwis bibliograficzny z dostępem do 
pełnych tekstów, multimedialną prezentację zdigitalizowanych dóbr kultury, staje dziś niemal każdy 
bibliotekarz, muzealnik, archiwista, wydawca, działacz administracji państwowej i samorządowej, rek-
tor czy dziekan. Dla takich odbiorców pragniemy uporządkować bogatą już wiedzę dotyczącą zarządza-
nia bibliotekami cyfrowymi „w budowie”. Zaczynamy od podstawowych założeń, jakie biblioteka musi 
spełnić, aby warto ją było zakładać, i przechodzimy do szczegółów, uwzględniając rozmaitość dostęp-
nych rozwiązań w zakresie planowania, organizacji, doboru metadanych i współpracy instytucji. Na-
stępnie przyglądamy się technice skanowania i digitalizacji, stosowanemu sprzętowi i narzędziom pre-
zentacyjnym, tak by zarówno funkcja archiwalna, jak i użytkowa biblioteki cyfrowej zrealizowana była 
najpełniej. Poświęcamy też czas na przedyskutowanie procesu doboru i organizacji zasobów do biblio-
teki cyfrowej i wypromowanie jej poprzez dopasowanie ich do potrzeb odpowiedniej grupy odbiorców. 
Każdy temat rozważany jest w wymiarze ekonomicznym, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów 
i dostępnych źródeł finansowania przedsięwzięcia. Nie pomijamy też zagadnień prawnych, ukazując, 
jak proces zakładania bibliotek cyfrowych zmienił dotychczasowe pojęcia statusu autorskoprawnego 
oraz dozwolonego użytku, i jakie ryzyka prawne podejmuje założyciel takiej biblioteki. Poszczególne 
tematy powierzamy osobom znanym z publikacji i praktycznej działalności, które będą przygotowane 
do uczestnictwa w dyskusji i przedstawiania zaleceń w zakresie „best pratices”. Uczestników, którzy 
chcieliby w trakcie warsztatów omówić jakiś konkretny problem, zapraszamy, by zgłosili nam go już 
teraz.  

Warsztat skierowany jest do: bibliotekarzy, muzealników, archiwistów, wydawców, działaczy 
administracji państwowej i samorządowej, rektorów i dziekanów. 
● Szczegółowe informacje programowe i organizacyjne znajdziesz tutaj: Centrum Promocji Informatyki, 
dokument online: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2012/jzbc2/index.php, data dostępu 04.10.2012  

NOWOŚCI WYDAWNICZE 

Przestrzenie biblioteki: o symbolicznej, fizycznej i społecznej obecności insty-
tucji  

„Edytorstwo. Jak wydawać współczesne teksty literackie”  
– nowa książka Łukasza Garbala  

Podręczniki rzadko czyta się jednym tchem. Książka Garbala to znakomity 
przewodnik po edytorstwie XX-wiecznej literatury, które – wbrew pozorom – 
rodzi wiele pytań. Czy Herberta powinno się wydawać tak samo jak Mickiewi-
cza? Czy wolno ogłaszać teksty wbrew woli zmarłego autora? Jak należy pu-
blikować elektroniczną korespondencję?”  

Jacek Maj w najnowszym miesięczniku Znak recenzuje „Edytorstwo” 
Łukasza Garbala. 

O książce można przeczytać poniżej. 
Książka pracownika Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza Edy-

torstwo. Jak wydawać współczesne teksty literackie to pierwsza w Polsce pu-
blikacja tego typu. 

Łukasz Garbal na kilkudziesięciu przykładach omawia problemy 
związane z edycjami pisarzy współczesnych, takich jak Gombrowicz, Miłosz, 
Herbert, i wielu innych, pokazując jednocześnie wiele edytorskich skarbów ze 

zbiorów Muzeum Literatury.  
Autor m.in. pyta, czy pan Cogito mówił po niemiecku, jak cenzura zmieniła Kalendarz i klep-

sydrę Tadeusza Konwickiego, omawia rodzaje popełnianych błędów w wydaniach, zastanawia się, jak 
komentować satyrę, itd.  

Spis rzeczy [PDF]: http://muzeumliteratury.pl/wp-content/uploads/2011/09/Edytorstwo-
spis-rzeczy.pdf  

Ibuk.pl – internetowa wypożyczalnia – pożycz lub czytaj fragment: 
http://www.ibuk.pl/fiszka/38441/edytorstwo-jak-wydawac-wspolczesne-teksty-literackie.html  

To współczesne uzupełnienie Tekstologii i edytorstwa Konrada Górskiego, na przykładach naj-
nowszych wydań szczegółowo przedstawiające problemy edytorskie (m.in. wynikające z działalności 
cenzury) oraz wykorzystanie komputerów w działalności edytora i redaktora. 

● Edytorstwo. Jak wydawać współczesne teksty literackie na stronie PWN: 
http://ksiegarnia.pwn.pl/produkt/102822/edytorstwo.html  
Źródło: Muzeum Literatury, data dostępu 02.10.2012  
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Przestrzenie biblioteki: o symbolicznej, fizycznej i społecznej obecności instytucji / 
Tomasz Kruszewski. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika, 2012,– 523 s.; bibliogr., indeks. ISBN: 978-83-231-2830-4 

Tematem książki jest biblioteka. Jest ona opisywana i analizowana w kontek-
ście kulturowym i społecznym. Autor uznał, że bibliotekę tworzy oczywisty 
czynnik materialny i funkcjonalny, na który składają się: księgozbiór, struktu-
ra organizacyjna, styl zarządzania instytucją i personelem. Dostrzegł też jed-
nak drugi składnik biblioteki: kulturową nadbudowę, tzw. ducha, aurę biblio-
teki, który rozwijał się razem z nią i który budował jej wizerunek oraz tożsa-
mość. Biblioteka jest zatem znakiem, umieszczonym w świecie symboliki – 
w kulturze człowieka. Oba zasoby: materia i duch, byt i kultura, wzajemnie się 
przenikają i warunkują swoje istnienie. Istota problemu tkwi jednak w propor-
cjach oraz przyczynowości. Autor założył, że to „duch”, czyli kultura symbo-
liczna biblioteki, kreuje jej codzienną rzeczywistość. Za podstawową przyjął 
tezę, że aby biblioteka w pełni działała, potrzebna jest narastająca w czasie 
warstwa symboliczno-kulturowa. Stąd założenie autora o prawie harmonii 
między organizacją biblioteki a jej wartościami kulturowymi. Pytania, na które 

starał się odpowiedzieć autor, dzięki zastosowaniu analizy przede wszystkim strukturalistycznej i fe-
nomenologicznej, brzmią: czy istnieje jakaś uniwersalna idea biblioteki?, czy biblioteka może tworzyć 
swój własny język, czy też quasi-język? (to, że biblioteka jako instytucja i jako forma materialna tworzy 
przekazy, zostało wykazane w wielu wcześniejszych pracach z semiotyki i antropologii kulturowej). 
W recenzjach książki socjolog i prawnik prof. Piotr Hübner stwierdził, że „jest to jedna z najbardziej 
ambitnych prac humanistycznych w polskiej literaturze naukowej”. Natomiast bibliolog prof. Hanna 
Tadeusiewicz napisała, że „książkę autor poświęcił bardzo ciekawemu, a dotąd niezbadanemu proble-
mowi [...] [i to jest] główny walor książki, jakiej dotąd nie mieliśmy”. 
Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika, dokument online: 
http://www.wydawnictwoumk.pl/prod_73931_Przestrzenie_biblioteki._O_symbolicznej_fizycznej_i_spol
eczn.html, data dostępu 04.10.2012 

INFORMACJE DLA FACHOWCÓW 

Nauka dla edukacji – tekst wprowadzający 

Aby funkcjonować w zmieniającym się świecie, współczesny człowiek musi się kształcić przez całe ży-
cie. Zadaniem naukowców jest dostarczanie społeczeństwu wiedzy oraz narzędzi umożliwiających sa-
mokształcenie. Obowiązkiem pracowników nauki jest przeciwdziałanie edukacyjnemu wykluczeniu 
i dołożenie wszelkich starań, by zmniejszyć nierówności w dostępie do wiedzy. 

Proces kształcenia ma charakter ciągły. Sprzeciwiamy się sztucznemu przeciwstawianiu edu-
kacji szkolnej i akademickiej. Edukacja szkolna, oparta na zapamiętywaniu i przyswajaniu informacji 
musi być uzupełniana o naukę metod samodzielnego identyfikowania problemów, musi wspierać twór-
cze podejście do ich rozwiązywania i otwartość na nowe, nieznane zjawiska. Dlatego też Obywatele Na-
uki postulują zacieśnienie współpracy między naukowcami a środowiskiem nauczycielskim. Współpra-
ca ta powinna obejmować zarówno współtworzenie programów edukacyjnych i podręczników, jak 
i obecność nauki i naukowców w procesie dydaktycznym w szkołach wszystkich szczebli. Chcemy dia-
logu między nauczycielami i naukowcami, zaangażowania naukowców w upowszechnianie metody na-
ukowej i wyników badań wśród nauczycieli i uczniów poprzez różnego typu warsztaty i akcje populary-
zatorskie. Aktywność taka musi zostać dowartościowana w procesie oceny dorobku pracownika na-
ukowego. 

Obywatele Nauki popierają ideę uniwersytetu otwartego, dostępnego dla każdego, bez względu 
na wiek, status społeczny i poziom wykształcenia. Chcemy rozwoju uniwersytetów otwartych, uniwer-
sytetów trzeciego wieku, uniwersytetów dziecięcych i innych organizacji kształcenia ustawicznego jako 
nowoczesnych form przekazywania wiedzy i budowania społecznego kapitału. Uważamy, że tworzenie 
takich instytucji powinno stać się integralnym elementem planów rozwoju edukacji w skali kraju 
i w środowiskach lokalnych. Domagamy się zwiększenia nakładów finansowych na ten cel i wsparcia 
samorządów przychylnych takim inicjatywom przez budżet centralny. 

Obowiązkiem naukowców jest przekazywanie wyników swych badań społeczeństwu w przy-
stępnej formie. Obywatele Nauki podkreślają znaczenie popularyzacji w procesie kształcenia i rozbu-
dzania ludzkiej innowacyjności i kreatywności. Popularność Centrum Nauki Kopernik, Festiwali Na-
uki, Pikników Naukowych i podobnych inicjatyw świadczy o ogromnej i niezaspokojonej ciekawości 
poznawczej polskiego społeczeństwa. Potrzebne jest wszechstronne wsparcie dla podobnych projektów, 
także realizowanych we wspólnotach lokalnych. 
Źródło: Obywatele nauki, data dostępu 04.10.2012 
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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: Serwis PAP Nauka w Polsce, data dostępu 05.10.2012 
● Zobacz również: Rewolucyjna perspektywa dla uczelni wyższych, Nauka i rozwój, data dostępu 
04.10.2012 

Gdzie jest czytelnik? Zaproszenie do Biblioteki Narodowej  
spotkanie promocyjne, Warszawa, 8 października 2012 roku  

Dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej i Łukasz Gołębiewski, pre-
zes Biblioteki Analiz, zapraszają na konferencję zatytułowaną „Gdzie jest czytel-
nik?” poświęconą sytuacji, w jakiej znalazła się prasa i książki w czasach go-
spodarki cyfrowej i o poszukiwaniu rozwiązań.  

Spotkanie połączone będzie z premierą najnowszej książki Łukasza Go-
łębiewskiego zatytułowanej właśnie „Gdzie jest czytelnik?”.  

Konferencja odbędzie się w poniedziałek 8 października 2012 roku 
o godz. 12 w Bibliotece Narodowej w Warszawie przy Al. Niepodległości 213, 
w Sali Darczyńców. Moderatorem spotkania będzie dyrektor Tomasz Makowski.  

Łukasz Gołębiewski w 2008 roku wydał głośną książkę eseistyczną po-
święconą kulturze cyfrowej zatytułowaną „Śmierć książki. No Future Book”, 
a zawarte w niej idee autor kontynuował w wydanej w 2009 roku „Szerokopa-
smowej kulturze”.  

- Autor nie daje się sprowokować do powtarzania kasandrycznych pro-
gnoz, tym niemniej przygląda się i analizuje obecny stan rzeczy, by wyciągnąć – a przynajmniej spró-
bować – jakieś wnioski na przyszłość. Rzucając hasło „gdzie jest czytelnik”, Łukasz Gołębiewski pyta 
o nową kulturę – niewirtualna i tę on-line, która zaczyna niebezpiecznie dominować – napisał Grzegorz 
Sowula, naczelny redaktor „Notesu Wydawniczego”.  
Źródło: Rynek Książki, data dostępu 04.10.2012 
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„Zarządzanie Biblioteką” – zmiany w redakcji i wpisanie na listę czasopism 
punktowanych MNiSW 

Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego w czasopiśmie „Zarządzanie 
Biblioteką” nastąpiły pewne zmiany 
[http://www.sbp.pl/sbp/komisje_sekcje_zespoly/komisja_zarzadzania_i_mar

ketingu/zarzadzanie_biblioteka/redakcja/kontakt]. W skład rady naukowej 
zgodziła się wstąpić Pani dr hab. Małgorzata Korczyńska-Derkacz z Uniwersy-
tetu Wrocławskiego. Funkcję sekretarza objęła Nina Kaczmarek, specjalizują-
ca się w bibliotekarstwie krajów bałkańskich. Na stałe dołączył również Zbi-
gniew Kolendo, który podjął się redakcji językowej tekstów w języku angiel-
skim. 

Dzięki staraniom całego Zespołu i Autorów „Zarządzanie Biblioteką” 
zostało wpisane na listę czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Myślę, że jest to odpowiednia okazja do podziękowa-
nia za trud, który wszystkie osoby związane z czasopismem, podjęły, aby 
nadać mu obecny kształt. Nieoceniony jest zwłaszcza wysiłek recenzentów 

oraz liczne wskazówki całej Rady Naukowej. 
Już niedługo do rąk Czytelników trafi kolejny zeszyt, zaś do końca listopada będziemy przyj-

mować abstrakty artykułów do numeru, który ukaże się w 2013 roku. Serdecznie zapraszamy do 
współpracy. 

Maja Wojciechowska 
Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 27.09.2012 

 

Biblioteka i Edukacja  

Przybywa czasopism na bibliotekarskim podwórku. Jest, co czytać! Szczególnie cieszy pojawienie się 
elektronicznego czasopisma „Biblioteka i Edukacja” [http://www.bg.up.krakow.pl/bie/]. Oby tego dru-
giego nie zabrakło w treści publikowanych artykułów. Nowalijka wyszła spod skrzydeł Biblioteki Uni-
wersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Tej samej, która w ubiegłym roku (2011) zorganizowała ciekawą 
konferencję o wiele mówiącym tytule: Biblioteka w Przestrzeni Edukacyjnej 
[http://www.up.krakow.pl/biblio/konferencja/index.html]. 

Niedaleko pada jabłko od jabłoni - można powiedzieć. Wszak biblioteka - wydawca czasopisma 
- jest częścią uczelni pedagogicznej [http://www.up.krakow.pl/]. Obszerny warsztat naukowy, jakim 
są książki o uczeniu się i nauczaniu, jak widać spełnił swoją - inspirującą - rolę! 

Po „Bibliotekę i Edukacje” nie trzeba sięgać daleko. Pełne teksty dostępne są on-line, a nawet 
więcej! Cała treść dostępna jest na licencji Creative Commons - Uznanie Autorstwa 3.0 Polska 
[http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/]. Viva otwarty dostęp!  

Ewa Rozkosz 
Źródło: Edukacja informacyjna, data dostępu 29.09.2012 

Biblioteka akademicka w Katowicach dostępna dla czytelników 

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach zostało w czwartek udostępnio-
ne dla czytelników. Na półkach jednej z najnowocześniejszych placówek w kraju znajduje się 800 tys. 
książek wyposażonych w chipy elektroniczne.  

Inwestycja, której koszt wyniósł ok. 79 mln zł, jest wspólnym przedsięwzięciem dwóch kato-
wickich uczelni - Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego. Do Centrum Informacji 
Naukowej i Biblioteki Akademickiej przeniesiono ok. 800 tys. książek z bibliotek obu uczelni, z czego 
ok. 340 tys. zostało wyposażonych w dodatkowe zabezpieczenia, aby można było z nich korzystać bez 
udziału bibliotekarza - wziąć z półki, przejrzeć na miejscu bądź wypożyczyć. 

Księgozbiór znajduje się na trzech poziomach. Podzielony został na 447 działów tematycznych. 
Jak poinformował PAP dyrektor placówki prof. Dariusz Pawelec z Uniwersytetu Śląskiego 

w czwartek i piątek będzie testowany system wypożyczeń. Dodał, że pierwsi czytelnicy opuścili już 
gmach z książkami i jak dotąd wszystko działa bez zakłóceń. „Jesteśmy gotowi. Dostępne są już 
wszystkie zasoby cyfrowe i tradycyjne, a czytelnicy mogą korzystać z urządzeń do samowypożyczeń” - 
powiedział prof. Pawelec. 
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Jeśli czytelnik będzie chciał coś wypożyczyć, wystarczy, że przed opuszczeniem gmachu przy-
łoży książkę i kartę biblioteczną do specjalnego urządzenia (skanera - PAP). Księgozbioru strzegą 
bramki ustawione przy wyjściu. 

„Korzystanie z takiej biblioteki to duży komfort. Każdej książki mogę dotknąć i nie muszę na 
nią czekać, żeby zobaczyć co w niej jest, bo od razu wiem, że to jest to czego szukam” - powiedziała 
PAP studentka Uniwersytetu Ekonomicznego Milena Łuczak. 

W bibliotece jest ok. 340 stanowisk komputerowych, z czego ok. 300 przeznaczono wyłącznie 
dla czytelników. W gmachu znajdują się także m.in. czytelnia prasy bieżącej, pracownia zbiorów spe-
cjalnych, mediateka, kabiny do pracy indywidualnej, sala seminaryjna. 

Centrum obsługuje ok. 110 bibliotekarzy. 
Koszt inwestycji to ok. 79 mln zł, z czego prawie 53 mln zł wyłożył Europejski Fundusz Rozwo-

ju Regionalnego. Poza UE i uczelniami projekt współfinansują również samorząd województwa śląskie-
go, miasto Katowice oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Źródło: PAP - Nauka w Polsce, data dostępu 28.09.2012 

Psy szczekają, karawana jedzie dalej. Mój stosunek do punktowania publika-
cji i mierzenia dorobku 

Często poruszam tematy związane z punktowaniem publikacji i mierzeniem dorobku naukowców – 
głównie w środowisku polskim. Takie wpisy wywołują najgorętsze dyskusje. Co więcej, zaczynam być 
uważany przez wiele osób, które spotykam (i które są Czytelnikami „Warsztatu…”), za wielkiego zwo-
lennika punktów i ilościowych metod mierzenia wpływu. Z drugiej strony – w takim moim „dwubiegu-
nowym wizerunku” – wychodzę na obrońcę „marnot i nierobów”, czyli bronię humanistów 
i przedstawicieli nauk społecznych z „niskim Hirschem” i kilkoma cytowaniami. Takie wrażenie mają 
niektórzy Czytelnicy – szczególnie po lekturze mojej polemiki z tekstem prof. Gorzelaka 
[http://ekulczycki.pl/teoria_komunikacji/piec-kilogramow-temu-czyli-komentarz-do-artykulu-
polityki/]. Dlatego też postanowiłem przedstawić moim Interlokutorom moje stanowisko: może łatwiej 
będzie wówczas dyskutować. 

● Piszę tyle o punktach, bo naukę uprawia się dla punktów. Błąd! 
Piszę tyle o punktowaniu publikacji, aby rozjaśnić sobie i Czytelnikom wiele zawiłości tego sys-

temu. Poza tym uważam, że MNiSW mogłoby prowadzić lepszą politykę informacyjną – staram się zbie-
rać w jednym miejscu przydatne rzeczy. Rozumiem decydentów, którzy potrzebują łatwego systemu 
oceniania – punkty są najłatwiejsze: wystarczy przeczytać odpowiednią tabelkę. To nie znaczy, że uzna-
ję ten system za idealny. Pozwala jednakże – w dłuższej perspektywie – oddzielić „ziarno od plew”. 

Uważam, że podstawową sprawą jest robienie dobrej nauki, a potem publikowanie wyników 
w najlepszych czasopismach. Jeżeli do tego podejdziemy od tej strony, to te punkty i tak się znajdą.  

Z drugiej strony, sam będąc młodym pracownikiem naukowym, rozumiem, że jestem rozlicza-
ny z punktów – nie mogę zatem zupełnie zapomnieć o punktowaniu publikacji i poświęcić się pisaniu 
„wielkiej monografii” przez cztery lata – nie publikując nic w trakcie.  

● Bronię niskiej liczby cytowań humanistów i luminarzy nauk społecznych. Błąd! 
Uważam po prostu, że dla tych nauk nie stworzono jeszcze dobrej bazy referencyjnej. 

W pozostałych dziedzinach może i wystarczy sam WOK. W humanistyce na pewno nie. 
● Jestem zwolennikiem publikowania głównie po polsku. Błąd! 
Sam niejednokrotnie łapię się na tym, że znajduję ciekawe abstrakty, gdzie same teksty nie są 

napisane w „języku nauki” – czyli po angielsku. Uważam, że nawet humanistyka (łącznie z filologią 
polską) powinna pisać po angielsku, jeżeli chce wpuścić świeże powietrze do swojego ogródka. 

Uważam również, że powinniśmy pisać po polsku – skoro jesteśmy w większości opłacani 
z kieszeni podatników, należałoby się wytłumaczyć z tego, co robimy. 

● Open Access to dla mnie „polowanie na czarownice”. Błąd! 
Ostatnio usłyszałem, że nawoływanie przeze mnie do transparentności dorobku 

i upubliczniania prac naukowych, to polowania na czarownice. Bo jak profesor opublikował coś 40 lat 
temu, to wtedy nie było dostępu do tego i owego, i że tak się wtedy pisało. Okej – ale na tej podstawie 
zdobywany był awans, prawda? Bez digitalizacji dorobku nigdy nie będziemy mogli pokazać, że oni na-
prawdę byli cytowani i znani na świecie. 

Open Access jest dobry dla samych naukowców [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/nie-
dla-otwartej-nauki-i-open-access-czyli-strach-kota-przed-mysza/]. To nie jest „permanentna inwigila-
cja” – takie zarzuty też usłyszałem. 

● Każdy naukowiec powinien mieć pieniądze na badania. Błąd! 
Naprawdę nie uważam, że każdemu – tylko dlatego, że jest zatrudniony np. na uniwersytecie – 

powinny przysługiwać środki na badania. Dlatego rozumiem założenia systemu grantowego. Ja wiem, 
że jego funkcjonowanie zależy od rzetelności recenzentów, ale jest to lepsze rozwiązanie niż… miska 
ryżu dla każdego. 

Psy szczekają, karawana jedzie dalej 
To, co napiszę teraz, nie jest popularne i rodzi największy opór. Uważam, że obrażanie się na 

liczbę cytowań, indeks Hirscha, system grantowy i punkty to taki rodzaj „szczekania na karawanę”. 
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Otwieranie nauki oraz „grantyzacja przez punkty” tego systemu już ma miejsce. Możemy mówić, że nie 
tak się uprawia naukę. Okej – nawet trzeba tak mówić i dyskutować – pełna zgoda. Jednakże, żeby 
pozostać w tym systemie (jeżeli ktoś oczywiście chce), to trzeba rozumieć zasady jego funkcjonowania. 
System zmienia się od środka. No chyba, że założymy własny „komitet nauki”. 

Emanuel Kulczycki 
Źródło: Warsztat badacza komunikacji, data dostępu: 30.09.2012 

Interaktywna publikacja naukowa: Mindware. Technologie dialogu. Warto? 

Publikowanie tekstów naukowych w otwartym dostępie jest 
świetną sprawą dla naukowców. Piszę o tym nieustannie 

[http://ekulczycki.pl/teoria_komunikacji/czy-warto-bylo-
udostepnic-ksiazke-na-licencji-cc/]. Najczęściej króluje dys-
trybucja poprzez pliki PDF – czasami zdarza się, że pojawi się 
publikacja w formacie mobi, czy ePub (sam nie opublikowałem 
swoich prac w formatach dla czytników – tutaj musiałbym 
napisać dłuższy komentarz, dlaczego uważam, że publikacji 
naukowych nie warto wypuszczać na czytniki – ale to wyma-
gałoby osobnego postu). 
Piotr Celiński – redaktor Mindware. Technologie dialogu 
[http://www.mindware.wspa.pl/] - podesłał mi link do swojej 
książki, która została opublikowana w niekonwencjonalny 
sposób. Od strony formy można powiedzieć, że jest to publika-

cja – open sourcowe’a. A dokładniej – jak możemy przeczytać na stronie głównej projektu: Nawigowal-
na na pięć sposobów baza tekstów – hipertekstowa, personalizowalna i open sourceowa alternatywa 
książki pod redakcją Piotra Celińskiego.  

Poniżej zawarłem kilka moich opinii o projekcie – skupiłem się na stronie formalnej, czyli spo-
sobie udostępniania publikacji. W dalszej części natomiast znajduje się kilka zdań od Redaktora – któ-
remu zadałem pytania o kulisy powstawania książki. […]  
● Cały tekst znajdziesz na portalu Warsztat badacza komunikacji, dokument online: 
http://ekulczycki.pl/teoria_komunikacji/interaktywna-publikacja-naukowa-mindware-technologie-
dialogu-
war-
to/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EmanuelKulczycki+%28
Emanuel+Kulczycki%29, data dostępu 02.10.2012 

Darmowy dostęp do zagranicznych czasopism naukowych (SAGE) 

Z dostępem do zagranicznej literatury naukowej nie jest w Polsce najlepiej 
[http://historiaimedia.org/2011/07/23/dostep-do-zagranicznej-literatury-naukowej-w-polsce/]. Od-
dolne i nieformalne inicjatywy takie jak Library.nu czy The Pirate University 
[http://historiaimedia.org/2012/05/19/the-pirate-university-library-nu-w-nowej-odslonie/] nie mogą 
stać się pełnowartościową alternatywą, a ich status prawny nie jest specjalnie czytelny. Na szczęście – 
jak co roku – do 31 października SAGE otwiera dostęp do wszystkich czasopism naukowych ze swojego 
katalogu. To dobry czas na uzupełnienie własnych kolekcji. 

Zapytałem Emanuela Kulczyckiego (Warsztat Badacza Komunikacji: http://ekulczycki.pl/) 
o to, czy coroczne promocje SAGE mają rzeczywiście duże znaczenie dla polskich badaczy: 

SAGE otwiera swoje drzwi dla wszystkich naukowców. Jest to oczywiście świetna reklama ko-
mercyjnego podmiotu, jednakże dla polskich naukowców bardzo przydatna i – niestety – niejednokrotnie 
konieczna. Skoro „Wirtualna Biblioteka Nauki” nie zapewnia nam wystarczającego dostępu do publikacji 
naukowych, trzeba sobie radzić na własną rękę. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem byłby pełen 
Otwarty dostęp do wszystkich publikacji naukowych – to jednakże pozostaje na razie w sferze realizo-
wanych idei. 

Takie inicjatywy przypominają zrzucanie paczek z prowiantem – nie ukrywam, że sam wówczas 
staram się „napchać” mój dysk potrzebnymi materiałami. Jednakże jest to niewystarczające. Można 
powiedzieć, że do wszystkich tekstów i narzędzi mamy przecież dostęp – wystarczy zapłacić. Niekiedy 
kilkadziesiąt dolarów za jeden dzień dostępu do jednego artykułu. Jak polska nauka ma iść do przodu, 
jeżeli nie możemy czytać tego, co właśnie robi i publikuje się na świecie? Nie chodzi o to, żeby zacząć 
nagle płacić dodatkowe kwoty wielkim domom wydawniczym, tylko aby zmieniać nawyki naukowców 
i namawiać ich do otwartego modelu komunikacji naukowej. 
● Do pobrania czasopism konieczna jest darmowa rejestracja w systemie SAGE Journals Online 
[http://online.sagepub.com/]. Założenie konta możliwe jest pod tym adresem: 
https://online.sagepub.com/cgi/register?jcode=sagepub&uri=http%3A%2F%2Fonline.sagepub.com%
2F  

Marcin Wilkowski 
Źródło: Historia i Media, data dostępu 02.10.2012 
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THATCamp (The Humanities And Technology Camp)  

THATCamp (The Humanities And Technology Camp) to organizowane na całym świecie otwarte i nie-
formalne spotkania osób zainteresowanych obecnością nowych technologii w naukach humanistycz-
nych i społecznych oraz w działalności instytucji wiedzy i pamięci (uniwersytety, galerie, archiwa, bi-
blioteki, muzea). Pierwszy THATCamp odbył się w 2008 roku w Stanach Zjednoczonych i został zorga-
nizowany przez Centrum Historii i Nowych Mediów (Center for History and New Media, CHNM) przy 
Uniwersytecie George’a Masona. Więcej o idei tych wydarzeń dowiedzieć się można na stronie that-
camp.org. 
Zobacz więcej: http://historiaimedia.org/thatcamp/  
Źródło: Historia Media, data dostępu 04.10.2012 

Można zgłaszać zastrzeżenia do nowego wykazu czasopism punktowanych. 
Tylko dwa tygodnie 

Można się było tego spodziewać i sumie wiele osób na to liczyło. Po publikacji Wykazu czasopism 
punktowanych 2012 [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/lista_czasopism_punktowanych/] poja-
wiło się mnóstwo pytań: „Co dalej?”. Dzień po publikacji wykazu pojawiła się lista czasopism, które nie 
spełniły wymagań. Już w tym samy dniu w komentarzach pojawiło się mnóstwo zastrzeżeń co do 
kształtu listy. Polecam również przeczytanie wątku komentarzy pod wpisem Analiza błędów nowego 
wykazu czasopism stworzona przez Splendor [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/analiza-bledow-
nowego-wykazu-czasopism-stworzona-przez-splendor/].  

 

Ministerstwo chyba zrozumiało, że jest naprawdę źle z nowym wykazem. W związku z tym ogłoszono 
komunikat [http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/informacja-
dotyczaca-wykazu-czasopism-naukowych/]: 
Uprzejmie informujemy, że w związku z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z 17 września 2012 roku w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawa-
nych za publikacje w tych czasopismach, ewentualne zastrzeżenia i uwagi dotyczące ww. wykazu cza-
sopism prosimy zgłaszać do dnia 19 października 2012 roku na adres: Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, Departament Instrumentów Polityki Naukowej, ul. Wspólna 1⁄3, 00–529 War-
szawa. 

Szczegółowe informacje dotyczące wykazu czasopism naukowych można uzyskać telefonicznie 
pod numerem: (22) 50−17−840. 

Piszcie i zgłaszajcie swoje zastrzeżenia. To naprawdę ważne. 
Emanuel Kulczycki 

Źródło: Warsztat badacza komunikacji, data dostępu 05.10.2012 

Reforma prawa autorskiego dla bibliotek 

Celem projektu „Reforma prawa autorskiego dla bibliotek” jest nagłośnienie kwestii znaczenia zrówno-
ważonego systemu dozwolonego użytku, gwarantującego bibliotekom możliwość skutecznego działania 
w środowisku cyfrowym. Tym samym pragniemy wpisać się w toczącą się obecnie dyskusję na temat 
reformy prawa autorskiego – zakończone niedawno warsztaty na temat tej reformy pokazały, 
że zdaniem wielu środowisk kwestie swobód bibliotek są traktowane jako drugorzędne. 

Naszym zdaniem biblioteki to jedne z kluczowych instytucji gwarantujących dostęp do wiedzy 
w społeczeństwie. 

Kampanię rozpoczniemy od cyklu warsztatów konsultacyjnych ze środowiskami bibliotekar-
skimi. Na ich podstawie stworzymy raport zawierający propozycje konkretnych, praktycznych rozwią-
zań – w tym zmian legislacyjnych. Dodatkowo pragniemy przybliżyć kwestie niezbędnych reform prawa 
autorskiego na rzecz bibliotek szerokiej publiczności. W tym celu opracujemy przystępną publikację 
„Prawo autorskie – co uwiera biblioteki?”. 

Wstępna lista problemów obejmuje: reprografię, biblioteki cyfrowe i repozytoria, e-learning, 
wypożyczenia międzybibliotecze oraz edukację czytelniczą i medialną. Poruszone zostaną również pro-
blemy bibliotek gromadzących zbiory specjalne. 

Uczestnikami będą bibliotekarze reprezentujący różne typy bibliotek i różne specjalizacje, 
w tym bibliotekarze, którzy ukończyli studia prawnicze. 

Realizując projekt zespół Centrum Cyfrowego Projekt: Polska będzie współpracował z Barbarą 
Szczepańską, bibliotekarką i polską koordynatorką programu EIFL-IP w Polsce z ramienia Poznańskiej 
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Fundacji Bibliotek Naukowych oraz dr Krzysztofem Siewiczem, prawnikiem specjalizującym się 
w kwestii prawa autorskiego i otwartego licencjonowania zasobów. Warsztaty organizowane przez Cen-
trum Cyfrowe zyskały wsparcie Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, która 
zaproponowała część uczestników. W zespole pracować będzie również przedstawiciel Fundacji Rozwo-
ju Społeczeństwa Informacyjnego. 

Zespół ekspercki projektu: 
Członkowie zespołu: 

● Bożena Bednarek-Michalska, zastępca dyrektora ds. informacji i innowacji, Biblioteka Uniwersytec-
ka w Toruniu 
● Bożena Boryczka, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, Warszawa 
● dr Henryk Hollender, dyrektor Biblioteki Uczelni Łazarskiego, Warszawa 
● Emilia Karwasińska, Oddział Transferu Wiedzy, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 
● Jędrzej Leśniewski, kierownik Ośrodka Informacji Ekonomicznej, Biblioteka Główna Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu 
● Anita Medoń-Wosz, kierownik Oddziału Informacji Naukowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
● Łukasz Mesek, kierownik Oddziału Dokumentów Audiowizualnych, Biblioteka Uniwersytetu Jagiel-

lońskiego 
● Mariusz Nowak, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Dyrektor Biblioteki Wydziału Finansów i Ban-

kowości w Poznaniu 
● Joanna Potęga 
● Jolanta Słowik, zastępca dyrektora ds. merytorycznych, Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu 
● Agnieszka Koszowska, redaktor portalu Programu Rozwoju Bibliotek, Fundacja Rozwoju Społeczeń-

stwa Informacyjnego 
● dr Alek Tarkowski, Centrum Cyfrowe: Projekt Polska 

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska wraz z Poznańską Fundacją Bibliotek Naukowych 
[http://www.pfsl.poznan.pl/] będzie jednym z siedmiu ogranizacji realizujących narodową kampanię 
wspierającą reformę prawa autorskiego w ramach programu realizowanego przez fundację Electronic 
Information for Libraries (EIFL) [http://www.eifl.net/]. Program kładzie szczególny nacisk na reformy 
służące bibliotekom, w przypadku których zrównoważony system prawa autorskiego ułatwia zapew-
nienie dostępu do wiedzy. Pozostałe kampanie będą realizowane w Armenii, Estonii, Senegalu, Ugan-
dzie, Uzbekistanie i na Łotwie. Więcej informacji na stronie EIFL [http://www.eifl.net/home?sid=627]. 
Źródło: Centrum Cyfrowe, data dostępu 04.10.2012 

________________________________________________________________ 

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 
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