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Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych  
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

R. 8, z. 16 (220): poniedziałek, 22 kwietnia 2013 roku 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

SBP/268166269865948 

 

KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE – zapowiedzi 

Biblioteki w świecie komunikacji sieciowej 
- konferencja, Warszawa, 6-7 czerwca 2013 roku 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje w dniach 6-7 czerwca 2013 roku w Warszawie konfe-
rencję „Biblioteki w świecie komunikacji sieciowej”. Podczas dwudniowego spotkania, które odbędzie 
się w hotelu Golden Tulip omawiane będzie m.in. miejsce biblioteki w cyfrowym świecie, doświadczenia 
bibliotek działających w konsorcjach, problemy prawne funkcjonowania bibliotek w rzeczywistości sie-
ciowej. Planowane są następujące sesje tematyczne:  

1. Biblioteki w społeczeństwie wiedzy, niech żyją sprawności informacyjne.  
2. Światowy obieg metadanych.  
3. Małe biblioteki kontra giganci sieciowi i znikąd ratunku? Jak przetrwać poza konsorcjum.  
4. Problemy prawne czy nowe prawo dla obiegu informacji i idei?  
5. Integracja zasobów informacyjnych.  
Autorami prezentacji będą zarówno wykładowcy akademiccy, jak i doświadczeni bibliotekarze 

praktycy m.in. prof. Jadwiga Woźniak-Kasperek, prof. dr hab. Wiesław Babik, dr Zdzisław Dobrowol-
ski, dr Marek Nahotko, dr Henryk Hollender, Barbara Szczepańska.  

Koszt udziału w konferencji to 350 zł + VAT, cena dla członków SBP to 330 zł + VAT. Cena za-
wiera: udział, komplet materiałów konferencyjnych, serwisy kawowe, lunch, udział w uroczystej kolacji 
w ogrodach BUW.  

Osoby zainteresowane rezerwacją noclegów w hotelu Companile (6/7.06) - połączonym z hote-
lem Golden Tulip, w którym odbywają się obrady - prosimy o umieszczenie informacji w formularzu 
zgłoszenia w polu UWAGI. Koszt noclegu w pokoju jednoosobowym ze śniadaniem - 295 zł brutto, 
w dwuosobowym 330 zł brutto. Opłatę za noclegi uczestnicy pokrywają samodzielnie. 

Firmy zainteresowane prezentacją swoich produktów i usług podczas konferencji prosimy 
o kontakt: Anna Grzecznowska, dyrektor Biura Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol-
skich, tel. 22 8258374, email: a.grzecznowska@sbp.pl 

Osoby do kontaktu: 
○ w sprawach technicznych (rejestracja) Małgorzata Szmigielska - tel. 22 608 28 25, 
○ w sprawach organizacyjnych (noclegi itp.) Małgorzata Woźniak - tel. 22 608 28 27, biuro@sbp.pl  
● program konferencji: http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/program?konferencja_id=8013  
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● formularz zgłoszenia: 
http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/formularz_zgloszeniowy?konferencja_id=8013  
Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 16.04.2013 

SZKOLENIA 

Edukacyjna wiosna - szkolenie z opracowania dokumentów jhp KABA  

Zapraszamy na cztery dni pełne wykładów i ćwiczeń w zakresie opracowania dokumentów w języku 
haseł przedmiotowych KABA. Szkolenie zaplanowaliśmy na 20-24 maja 2013 roku. Będzie ono prowa-
dzone w trybie online i jest otwarte dla: 

○ bibliotek rozpoczynających wprowadzanie danych do katalogu NUKAT, 
○ bibliotek już stosujących język KABA w opracowaniu dokumentów. 
W ciągu miesiąca od ukończenia zajęć uczestnicy opracują po 10 dokumentów z różnych dzie-

dzin. Pozytywna ocena opracowań zaowocuje przyznaniem zaświadczenia uprawniającego do stosowa-
nia jhp KABA oraz do szkolenia osób w macierzystej bibliotece w zakresie objętym szkoleniem. 
○ Aby zgłosić się na szkolenie, wypełnij formularz 

[http://centrum.nukat.edu.pl/images/stories/file/Komunikaty/kabaszkolenie20_24maja2013
_formularz.pdf] i przyślij go na adres nukat@uw.edu.pl z dopiskiem „Szkolenie KABA”. 

○ Program szkolenia (pobierz plik PDF: 
http://centrum.nukat.edu.pl/images/stories/file/Komunikaty/kabaszkolenie20_24maja2013
_plan_1_.pdf) 

1 dzień 
9.00 - 11.00 Wykład: Stosowanie jhp KABA – wprowadzenie 
11.15 - 13.15 Wykład: Stosowanie jhp KABA w NUKAT - organizacja pracy 
14.00 - 16.00 Wykład: Warsztat pracy w opracowaniu dokumentów w jhp KABA 
2 dzień 
10.00 - 12.00 Wykład: Opracowanie dokumentów z zakresu nauk humanistycznych oraz społecznych 
12.30 - 16.00 Ćwiczenia: dokumenty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych 
3 dzień 
9.00 - 09.50 Omówienie opracowania dokumentów z zakresu nauk humanistycznych oraz społecznych 
10.00 - 12.00 Wykład: Opracowanie dokumentów z zakresu nauk ścisłych oraz przyrodniczych 
12.30 - 16.00 Ćwiczenia: dokumenty z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych 
4 dzień 
9.00 - 09.50 Omówienie opracowania dokumentów z zakresu nauk ścisłych oraz przyrodniczych 
10.00 - 12.00 Wykład: Opracowanie dokumentów z wykorzystaniem haseł w funkcji tematu formalne-
go 
12.30 - 16.00 Ćwiczenia: dokumenty z wykorzystaniem haseł w funkcj i tematu formalnego 
5 dzień 
9.00 - 09.50 Omówienie opracowania dokumentów z wykorzystaniem haseł w funkcji tematu formal-
nego 
10.00 - 13.00 Podsumowanie szkolenia – omówienie ćwiczeń 

Serdecznie zapraszamy! 
Zespół Centrum NUKAT 

Źródło: NUKAT, data dostępu 16.04.2013 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 

Lwowskie środowisko historyczne i jego wkład w kulturę książki i prasy 
(1860–1918)  

Lwowskie środowisko historyczne i jego wkład w kulturę książki i prasy 
(1860–1918) / Alfred Toczek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pe-
dagogicznego, 2013 

Pierwsze w polskiej historiografii opracowanie poświęcone charakterystyce całokształtu 
działalności regionalnego środowiska historycznego okresu pozytywizmu i neoromanty-
zmu. Mieści się ono w obrębie dyscypliny zwanej historią nauki, dotyczy dziejów hu-
manistyki historycznej z rozwiniętymi wątkami bibliologii historycznej oraz kulturo-

twórczej roli historyków.  
Zamówienia realizuje księgarnia pedagogiczna „Academicus”, dokument online: 

http://www.academicus.pl/nowosci,,26474-
Lwowskie_srodowisko_historyczne_i_jego_wklad_w_kulture_ksiazki_i, data dostępu 18.04.2013  
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Nauka o informacji w okresie zmian  

Nauka o informacji w okresie zmian: praca zbiorowa / pod red. 
Barbary Sosińskiej-Kalaty, Ewy Chuchro. Warszawa: Stowa-
rzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2013,– 600 s.; Seria: Nauka - 
Dydaktyka – Praktyka. ISBN: 978-83-61464-63-1 

Nauka o informacji w XXI wieku stanęła wobec konieczności określenia na 
nowo swojej tożsamości, paradygmatu, kierunków dalszego rozwoju. Jej co-
raz ściślejsze związki z innymi dyscyplinami, w tym przede wszystkim z in-
formatyką, stawiają przed nią nowe wyzwania, zmuszają do stałego samo-
określania się, szukania wspólnoty celów z innymi naukami i dróg porozu-
mienia. Książka stanowi próbę opisu tych zagadnień ze wskazaniem nowych 
możliwości badawczych i użytecznych zastosowań. 

Walorem książki jest zachowanie równowagi między tekstami teore-
tycznymi, poznawczymi a przedstawiającymi rozwiązania praktyczne. Artykuły tu przedstawione zosta-
ły oparte na rzetelnej wiedzy, bogatej literaturze przedmiotu i własnych przemyśleniach autorów. Uka-
zują one z jednej strony zmieniającą się rzeczywistość informacyjną, nowe podejścia i pola badawcze 
nauki o informacji, z drugiej zaś wyniki wdrożenia wypracowanych rozwiązań teoretycznych 
w praktyce. (z recenzji Marty Skalskiej-Zlat) 

Spis treści 
Wstęp  
Część 1: Uwarunkowania i kierunki transformacji współczesnej nauki o informacji 
● David Nicholas: Researching the Digital Transition  
● Mieczysław Kuraszkiewicz: Information science needs cognitivism. An essay  
● Mirosław Górny: O formułowaniu problemów badawczych w nauce o informacji  
● Wanda PindlowaL Pole badań informacji naukowej – problemy zmienne i niezmienne  
● Remigiusz Sapa: Podejście holistyczne w nauce o informacji  
● Arkadiusz Pulikowski: Obecność wdrożeń w publikacjach z zakresu nauki o informacji na podstawie 
wybranych czasopism wydawnictwa Emerald  
● Małgorzata Góralska: Bibliologia i informacja naukowa – razem czy osobno?  
Część 2: Badania w subdyscyplinach nauki o informacji 
● Barbara Sosińska-Kalata: Ewolucja paradygmatu badań organizacji wiedzy  
● Wiesław Babik: O potrzebie nowej definicji języka informacyjno-wyszukiwawczego  
● Bruno Jacobfeuerborn: Information science agenda for supporting entrepreneurs of a new type  
● Katarzyna Majerska: Konteksty zarządzania informacją – poszukiwania i interpretacje na przełomie 
wieków  
● Małgorzata Kisilowska: Kultura informacji – definicja, możliwe interpretacje, potencjał badawczy  
● Teresa Święćkowska: Prawo autorskie w działalności bibliotecznej i informacyjnej  
Część 3: Edukacja specjalistów i użytkowników informacji oraz badania zachowań informacyjnych 
● Maria Próchnicka: Studia z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa w Polsce wobec Euro-
pejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji  
● Marzena Świgoń: Zarządzanie wiedzą – wyzwanie dla nauki o informacji. Kształcenie menedżerów 
informacji i wiedzy  
● Barbara Niedźwiedzka: Informacja naukowa w sektorze ochrony zdrowia w Polsce w pierwszym 10-
leciu XXI wieku. Stan badań i specjalistyczna edukacja pracowników informacji naukowej  
● Natalia Pamuła-Cieślak: Nowe wyzwania wyszukiwawcze w Internecie – propozycja projektu eduka-
cyjnego kierowanego do odbiorcy informacji naukowej  
● Emilia Brzozowska-Szczecina, Ewa Kowalczuk-Czapko: Potrzeby informacyjne dyplomantów. Bada-
nie jakości szkolenia w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Politechniki Białostockiej  
● Anna Mierzecka-Szczepańska: Badania użytkowników dokumentacyjnych systemów wyszukiwaw-
czych  
● Justyna Jasiewicz-Hall: Jak mam to znaleźć? Kompetencje informacyjne dziewcząt i chłopców 
w wieku 14–16 lat. Komunikat z badań  
Część 4: Dostęp do informacji, wyszukiwanie informacji, użytkowanie informacji 
● Władysław Marek Kolasa: Analiza cytowań w naukach historycznych (wybrane problemy i prawidło-
wości)  
● Jacek Tomaszczyk: Mapa tematów jako system reprezentacji wiedzy  
● Stanisław Skórka: Systemy nawigacji w przestrzeni mówionej – analiza porównawcza  
● Paweł Marzec: Ocena użyteczności serwisu Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu z wykorzystaniem 
techniki wędrówki poznawczej  
● Magdalena Bemke-Świtilnik: Zarządzanie informacją normalizacyjną w Głównym Instytucie Górnic-
twa  
● Lilianna Nalewajska: Przyszłość elektronicznych usług informacyjnych w Polsce 
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Część 5: Biblioteki i kolekcje cyfrowe. Nowe narzędzia i praktyki w działalności informacyjnej i biblio-
tecznej 
● Marek Nahotko: Czy internet zastąpi biblioteki? Trzy drogi ku przyszłości  
● Ryszard Nowakowski: Polskie biblioteki cyfrowe a jednoznaczność kryteriów wyszukiwawczych – ana-
liza problemu na przykładzie wydawnictw prasowych  
● Monika Krakowska: Wpływ modeli mentalnych i czynników afektywnych na kryteria oceny jakości 
bibliotek cyfrowych  
● Jacek Włodarski: Typologia bibliotek cyfrowych jako nowy problem w nauce o informacji  
● Agnieszka Wandel: Aranżacja zasobów cyfrowych dla dzieci i młodzieży na stronach WWW bibliotek 
francuskich  
● Zbigniew Osiński: Architektura informacji polskich internetowych serwisów edukacyjnych 
Część 6: Końcowa dyskusja panelowa 
● Debata panelowa  
Zamówienia realizuje księgarnia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, dokument online: 
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=196. data dostępu 19.04.2013 

Z ŻYCIA SEKCJI 

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 2013 już niebawem! 

23 kwietnia 2013 roku obchodzić będziemy Światowy 
Dzień Książki i Praw Autorskich. Z tej okazji Biblioteka 
Główna Wyższej Szkoły Biznesu przygotowała dla swoich 
czytelników kilka niespodzianek. 

Pierwszą z nich jest spotkanie z himalaistą 
Krzysztofem Wielickim - 24.04.2013 roku o godzinie 
16.00 w Audytorium C, w WSB. Jest to pierwsze semina-
rium otwierające projekt „Biblioteka w trzech wymiarach” 
- cykl spotkań z ludźmi ze świata kultury i nauki.  

Druga niespodzianka to akcja „Uwalniamy książ-
ki”. 23 kwietnia 2013 w kilkunastu miejscach na terenie 
Uczelni czekać będą książki ze specjalną zakładką. Jeżeli 
znajdą Państwo interesującą lekturę będzie można zabrać 
ją ze sobą… 

Ostatnim elementem zaskoczenia będzie kosz wypełniony książkami. Kosz będzie stał przy 
wejściu do Uczelni, również 23 kwietnia 2013. Każdy zainteresowany może podejść i wybrać coś dla 
siebie i/lub zostawić książkę przyniesioną z domu.  

Zapraszamy do udziału w obchodach Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich wspólnie 
z Biblioteką Główną WSB! 
Źródło: Biblioteka Główna im. prof. Jerzego Altkorna WSB w Dąbrowie Górniczej, data dostępu 
18.04.2013 

Głosowanie na Bibliotekarza Roku 2012 

15 kwietnia 2013 roku rozpoczynamy II etap Ogólnopolskiego Konkursu Bibliotekarz Roku 2012. 
Wszystkie okręgi SBP (z wyjątkiem świętokrzyskiego, który w naszym konkursie jeszcze nie brał udzia-
łu) dokonały wyboru wojewódzkich Bibliotekarzy Roku 2012 i zgłosiły 15 finalistek do kolejnego etapu. 
To największa, jak do tej pory, grupa potencjalnych kandydatów do tytułu. Przeważają wśród nich 
przedstawicielki bibliotek publicznych (10 osób). Jest 1 reprezentantka bibliotek naukowych i, co cie-
szy, po raz pierwszy zgłoszono reprezentantki bibliotek pedagogicznych (2 osoby) oraz szkolnych 
(2 osoby). 

Finalistki mają różny staż pracy, bagaż doświadczeń i osiągnięcia, ale łączy je dążenie, aby bi-
blioteka, w której pracują była nowoczesna, dobrze postrzegana przez czytelników i chętnie odwiedza-
na. Wybór nie będzie łatwy. Na decyzje mamy czas do 17 maja 2013 roku, kiedy zakończy się głosowa-
nie internetowe. Zasady głosowania nie uległy zmianie - można oddać głos tylko raz na każdego z fina-
listów, po uprzednim zalogowaniu się na portalu. 

Kandydatom do tytułu życzę uzyskania jak największej liczby głosów, a wyborcom obiektyw-
nych decyzji, pozwalających wyłonić najbardziej zasługującego na tytuł zwycięzcę. 

Ewa Stachowska-Musiał 
Sekretarz Konkursu SBP Bibliotekarz Roku 

● Przejdź do głosowania: http://www.sbp.pl/konkurs/zgloszenia?konkurs_id=8025  
● Zobacz sylwetki kandydatek: http://www.sbp.pl/konkurs/informacje?konkurs_id=8025  
Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 15.04.2013 
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Aleksandra Marciniak 

○ kustosz, dyrektor Biblioteki Wyższej Szkoły Pedagogicz-
nej w Łodzi  
○ wykształcenie: wyższe bibliotekarskie oraz studia pody-
plomowe (pedagogika)  
○ 6 lat pracy w bibliotece 
○ Łódzki Bibliotekarz Roku 2012 

Modernizacja biblioteki i procesów bibliotecznych. 
Pod koniec 2012 roku Biblioteka WSP zmieniła swoją sie-
dzibę. A. Marciniak zaplanowała przeprowadzkę biblioteki 
i bez uszczerbku dla czytelników przeniosła zasoby 
i sprzęty, na nowo aranżując pozyskaną przestrzeń. 

Obsługa użytkowników. Czytelnicy Biblioteki 
WSP są systematycznie informowani o dedykowanej im 
bogatej ofercie szkoleń online. Od 2012 roku dzięki inicja-
tywie A. Marciniak, w WSP w Łodzi prowadzone są szko-

lenia dla maturzystów, przygotowujące ich egzaminu z języka polskiego. 
Promocja biblioteki. Po przeprowadzce biblioteki A. Marciniak szeroko rozpropagowała infor-

mację o zmianie jej lokalizacji, zachęcając jednocześnie dotychczasowych użytkowników do odwiedzin. 
Starała się także pozyskać nowych klientów. W tym celu m.in. przygotowała wykład dla studentów 
pierwszego roku studiów magisterskich, omawiający wartościowe zasoby Internetu, ważne w pracy 
pedagoga. 

Szkolenia. A. Marciniak poświęca wiele uwagi organizacji różnych form doskonalenia zawodo-
wego i współpracuje na tym polu z wieloma instytucjami. W maju 2012 roku, na prośbę Katedry Bi-
bliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ wygłosiła dla studentów wykład nt. działalności naukowej 
Biblioteki WSP w Łodzi. We wrześniu 2012 roku zorganizowała XIV Ogólnopolską Konferencję Bibliotek 
Niepaństwowych Szkół Wyższych „Kreatywność i innowacje w bibliotece naukowej”, w której wzięło 
udział ok. 100 bibliotekarzy z całego kraju. Przy tej okazji współpracowała także z komitetem organiza-
cyjnym VII Forum Młodych Bibliotekarzy „Biblioteka jako marka”, aby zorganizować w trakcie trwania 
obu imprez wspólną wycieczkę po Łodzi. 

Okazją do doskonalenia zawodowego były także obchody łódzkiego Tygodnia Open Access 
2012 zorganizowane w październiku 2012 roku przez Bibliotekę WSP w Łodzi oraz Biblioteki Politech-
niki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego. W WSP odbył się wówczas interesujący panel dyskusyjny „Czy 
nauka powinna być otwarta? Decyzja należy do Ciebie!”. Ponadto na terenie WSP odbyło się w 2012 
roku szkolenie z zakresu obsługi baz danych SciVerse, w którym mogli uczestniczyć wszyscy łódzcy 
bibliotekarze. A. Marciniak przeprowadziła tez cykl szkoleń dla Akademii Wieku Dojrzałego im. Graży-
ny Marii Fularskiej, zachęcając grupę osób w wieku 55+ do korzystania z zasobów bibliotek. 

Publikacje. Jest autorką 15 publikacji związanych z problematyką bibliotekarską. W 2012 ro-
ku opublikowała 3 artykuły: Działalność dydaktyczna polskich bibliotek wyższych szkół niepublicz-
nych. „Bibliotheca Nostra” 2012, nr 1, s. 101-109; Szkolenie użytkowników w polskich bibliotekach 
uczelnianych. Historia i współczesność. „Bibliotheca Nostra” 2012, nr 1, s. 18-28; Biblioteka uczelnia-
na jako instytucja stymulująca aktywność zawodową studentów niepełnosprawnych. [W:] Wsparcie na 
drodze do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Łódź, 2012, s. 205-217. 

Cechy osobowościowe. Aleksandra Marciniak jest pełną energii i inicjatywy przedstawicielką 
pokolenia młodych bibliotekarzy, dla których nowoczesny wizerunek zawodu i walka ze stereotypami 
jest najważniejsza. Konsekwentna i dokładna w działaniu nie traci jednocześnie młodzieńczego zapału. 
Kultura osobista, takt, dynamizm i optymizm to cechy zjednujące Jej każdego z kim się zetknie i …. 
niemożliwe staje się możliwe. 

Udziela się społecznie - pełni funkcję przewodniczącej Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół 
Wyższych przy Zarządzie Okręgu Łódzkiego SBP, gdzie zrodził się pomysł akcji Odjazdowy Bibliotekarz. 
● Zobacz film o Oli na You Tube: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=urfebZqDhik  
Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski ZG SBP, data dostępu 16.04.2013 
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INFORMACJE DLA FACHOWCÓW 

Cała Polska czyta... pod chmurką!: w Światowy Dzień Książki  

Akcje bookcrossingowe, spotkania autorskie, debaty o książkach 
i literaturze i wielkie plenerowe czytanie w 25 miastach Polski. 
23 kwietnia 2013 startuje kolejna edycja akcji “5 minut dla książ-
ki”. Wówczas o godz. 18 miłośnicy literatury spotkają się w cen-
tralnych punktach miast i miejscowości, by zachęcać przechod-
niów do sięgnięcia po książkę oraz by przeczytać odnalezione przez 
czytelników fragmenty, ukazujące znaczenie książki w życiu spo-
łecznym. 

- Warszawa i Łódź, Poznań, Kielce i Bydgoszcz, Olkusz 
i Olsztyn - wylicza Sławomir Krempa, redaktor serwisu Granice.pl, 
jeden z koordynatorów akcji. - A ponadto Bytom i Kolbuszowa, 
Nieborów i Nowe, Nowy Dwór Gdański i Sędziejowice, Wągrowiec 
i Wieluń, Czarny Bór i Gryfice, Kraśnik i Poświętne, Uhowo i Dmo-
sin, Kamienna Góra i Nowy Staw, Pawonków i Trzcianka. Dzięki 
wspaniałej pracy bibliotekarzy, nauczycieli, księgarzy, a także 

dziesiątek czytelników udało się w ciągu niecałych dwóch tygodni zorganizować w tych miastach inau-
gurację tegorocznej edycji naszej akcji. 

- Z okazji Światowego Dnia Książki wiele bibliotek i księgarń podejmuje działania mające na 
celu promocję czytelnictwa - wyjaśnia Grzegorz Raczek, redaktor naczelny serwisu DuzeKa.pl - Brak 
im jednak pewnych punktów wspólnych, brak spójnej koncepcji, brak koordynacji czy konkretnej poli-
tyki informacyjnej. Akcja “5 minut dla książki” ma po pierwsze integrować środowisko czytelnicze 
w poszczególnych miastach, a po drugie - integrować środowisko miłośników książki w ogóle.  

- 23 kwietnia 2013 już od godziny 17:30 w poszczególnych miastach wolontariusze zachęcać 
będą przechodniów do włączenia się w przedsięwzięcie, tłumacząc ideę akcji i zachęcając do odwiedze-
nia miejskich bibliotek. Natomiast o godzinie 18:00 rozpocznie się wielkie plenerowe czytanie fragmen-
tu książki Arturo Perez-Reverte’a - tłumaczy Kamil Świątkowski z serwisu PrzyKominku.com - Frag-
ment ten wskazuje, jak wielkie znaczenie ma literatura, jak wiele potrafi wnieść w nasze życie, jak wie-
le potrafi zmienić. Następnie każdy z uczestników będzie mógł odczytać znaleziony przez siebie cytat, 
cytat dla niego szczególnie ważny. Po zakończeniu akcji jej uczestnicy przeniosą się do miejskich bi-
bliotek czy księgarń, aby tam dokonać wymiany książek lub uczestniczyć w spotkaniach autorskich.  

- Ogromnie ważne jest to, jak wiele osób i instytucji połączyło siły podczas przygotowania tego-
rocznej edycji akcji - podkreśla Sławomir Krempa. - Błyskawicznie odezwali się do nas pracownicy Wo-
jewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi - głównego organizatora kam-
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panii społecznej „Łódzkie Czyta”. Następnie przyszedł odzew ze strony fundacji Bookcrossing.pl Od 
początku współpracujemy też z organizatorami akcji “Odjazdowy Bibliotekarz”, wspiera nas Maria Ku-
lik z polskiej sekcji IBBY. To właśnie aktywność wszystkich tych osób i instytucji, sprawia, że tworzy 
się dobry klimat wokół książki, daje to nadzieję na poprawę stanu polskiego czytelnictwa. Także w wy-
niku podobnych akcji, prowadzonych jednak na jeszcze większą skalę. 

Akcję “5 minut dla książki” wsparli także liczni pisarze. Ponad 30 z nich na zaproszenie Księ-
garni Atena przyjedzie do Kamiennej Góry, gdzie obchody Światowego Dnia Książki trwać będą cały 
dzień, a zwieńczy je debata o polskim czytelnictwie po plenerowym czytaniu. Kamienną Górę odwiedzą 
m.in. Marek Krajewski, Manula Kalicka czy Dariusz Rekosz. W Warszawie miłośnicy książki spotkają 
się natomiast pod tablicą Kubusia Puchatka, w pobliżu ulicy upamiętniającej tego ulubionego bohate-
ra literackiego najmłodszych - od strony ulicy Wareckiej. Następnie wraz z pisarzami - Małgorzatą Gu-
towską-Adamczyk, Marią Ulatowską i Jolantą Kwiatkowską przeniosą się do Głównej Księgarni Tech-
nicznej, gdzie dyskutować będą o literaturze. 

23 kwietnia 2013 roku to jednak dopiero początek tegorocznych działań. Podczas konferencji 
na Warszawskich Targach Książki instytucje, które podjęły się organizacji dotychczasowych edycji 
przedsięwzięcia otrzymają honorowy znak “Tu się czyta”. Wówczas też kapituła złożona z pisarzy, ludzi 
kultury i dziennikarzy wskaże wybraną na rok Stolicę Polskiego Czytelnictwa - miasto, które podejmu-
je najwięcej działań na rzecz promocji książki i czytania. Natomiast 20 czerwca 2013 - podczas Święta 
Wolnych Książek - będzie miała miejsce kolejna edycja akcji.  

- Mamy nadzieję, że będzie to dopiero początek całodniowych pikników czytelniczych w całej 
Polsce - wyjaśnia Grzegorz Raczek. - Wymiana książek, czytelniczy flash mob i spotkania autorskie - to 
tylko niektóre z zaplanowanych przez nas atrakcji.  
● Pełna lista miejscowości w których odbędzie się akcja oraz więcej informacji: 

www.5minutdlaksiazki.pl 
Kontakt z koordynatorami:  
● Sławomir Krempa, Granice.pl, skrempa@granice.pl, tel. 531 556 031 
● Grzegorz Raczek, DuzeKa.pl, grzegorz@duzeka.pl, tel. 781 639 232 
● Kamil Świątkowski, PrzyKominku.com, kamil@przykominku.com, tel. 790 024 338 
Źródło: Rynek Książki.pl, data dostępu 19.04.2013 

Uczelnie szukają sposobu na niż demograficzny  

Jak przetrwać niż demograficzny, strategia działań w kryzysie - to główny temat XIV Zgromadzenia 
Plenarnego Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, które rozpoczęło się w czwartek w Gli-
wicach.  

„Jesteśmy w trakcie dużego kryzysu demograficznego, co powoduje sytuację taką, że bardzo 
wyraźnie rysuje się konkurencja wszystkich z wszystkimi. Krótko mówiąc jest to walka o studenta” - 
powiedział przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich prof. Waldemar Tłokiń-
ski.  

Ocenił, że jeśli przewidywania demograficzne się sprawdzą, to szkoły wyższe będą musiały wy-
pracować sposoby na przetrwanie przez najbliższe 10 lat. „To bardzo długi czas. Bez wątpienia znajdzie 
się grupa uczelni, które zakończą swoją działalność z przyczyn ekonomicznych” - powiedział przewod-
niczący konferencji rektorów. Szacuje, że w najbliższych kilku latach działalność może zakończyć ok. 
30 proc. uczelni niepublicznych z ponad 300 istniejących w kraju.  

Strategia działań w kryzysie uwarunkowanym niżem demograficznym jest głównym tematem 
2-dniowego posiedzenia rektorów szkół zawodowych z całego kraju. „Sektor niepubliczny z konieczno-
ści koncentruje się głównie na kształceniu w trybie studiów niestacjonarnych, natomiast wiele uczelni, 
które stworzyły znakomitą infrastrukturę, cierpi z tego powodu, bo ta infrastruktura wcale nie jest wy-
korzystana, sale stoją puste przez cały tydzień. Trzeba szukać form zastępczych” - mówił Tłokiński.  
Jednym ze sposobów ma być - według niego - zorientowanie się jaką rolę uczelnia może pełnić w swo-
im środowisku poprzez zorientowanie się w działalności gospodarczej danego regionu. Taka współpraca 
mogłaby zaowocować uruchomieniem nowych kierunków oraz specjalności, np. dla osób, które już 
pracują.  

Kolejnym sposobem na zapełnienie pustych sal mogłaby być „internacjonalizacja szkolnictwa”, 
czyli pozyskiwanie studentów z innych krajów w szczególności z Białorusi, Ukrainy, Rosji. Kierunkiem, 
który obecnie cieszy się sporym zainteresowaniem uczelni, jest kierunek wschodni - Chiny i Indie.  
Przetrwanie mogłaby zapewnić - zdaniem Tłokińskiego - także większa oferta kształcenia skierowana 
do osób zaliczanych do grup 30 plus i 40 plus.  

Odnosząc się do łączenia zagrożonych likwidacją szkół wyższych, przewodniczący KRZaSP 
podkreślił, że jest to tylko jeden ze sposobów na niż demograficzny. Uważa, że „przetrwają najlepsi 
i najmądrzejsi”, a to które z tych działań okaże się dla uczelni najkorzystniejsze będzie zależało od wie-
lu czynników - m.in. konkurencji międzyuczelnianej w danym regionie, zainteresowania studiami 
i sytuacji regionu, w którym znajduje się szkoła wyższa.  

Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP) zrzesza rektorów uczelni niepu-
blicznych i publicznych prowadzących kształcenie na poziomie zawodowym (I oraz II stopnia). Z ok. 
340 uczelni w kraju akces do konferencji zgłosiło ok. 200 z nich, w tym 3 publiczne. Do zadań KRZaSP 
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należy m.in. reprezentowanie środowiska uczelni zawodowych wobec władz publicznych, wyrażanie 
opinii i przedkładanie wniosków ws. dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i kultury, wspieranie 
działań zmierzających do rozwoju kadry i odpowiedniego poziomu kształcenia studentów.  

W dwudniowym posiedzeniu KRZaSP zorganizowanym w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsię-
biorczości bierze udział ok. 60 rektorów i przedstawicieli szkół wyższych.  
Źródło: Portal Samorządowy, data dostępu 18.04.2013 

Dlaczego warto używać menedżera bibliografii 

Kolejny etap rozwoju „Warsztatu badacza” to screencasty. Jest to najlepszy sposób, aby wyjaśnić to, co 
przy pomocy tekstu i zdjęć jest ciężkie do przyswojenia. Serię filmików zatytułowałem: Niezbędnik 
„Warsztatu badacza”. 

O czym jest pierwszy odcinek „Niezbędnika…”? 
Wiele razy zdarzyło mi się przekonywać nieprzekonanych do tego, że naprawdę warto poświęcić 

czas i nauczyć się obsługi menedżera bibliografii. Z tego też powodu nakręciłem ten filmik: nie jest to 
instrukcja obsługi, lecz pokazanie zasady działania. Wszystko demonstruję, używając darmowych na-
rzędzi: edytor tekstu do LibreOffice, a jako menedżera używam Zotero. 

Uważam, że jest dużo do zrobienia w kwestii edukacji medialnej pracowników naukowych 
i studentów. Mam nadzieję, że „Niezbędnik…” będzie jedną z cegiełek. 

Ustawcie sobie Full HD 1080p na playerze. Miłego oglądania! 
Emanuel Kulczycki 

● Film znajdziesz tutaj:  
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bHX50JFo9aw#  

Film udostępniony na licencji CC BY-NC-SA 3.0 PL. 
Źródło: Warsztat badacza, data dostępu 14.04.2013 

Co będzie w nowych zasadach oceny czasopism?  
Przecieki z wczorajszego panelu 

We środę [17 kwietnia 2013 roku] rozpoczęła 
się bardzo ciekawa konferencja Bibliograficz-
ne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki 

[http://www.biblos.pk.edu.pl/bbd13/progra
m]. Wczoraj natomiast jednym z punktów 
programu był panel dyskusyjny, w którym 
miałem przyjemność uczestniczyć. Wśród 
uczestników panelu był m.in. radca ministra 
Krzysztof Szubski z Departamentu Instru-
mentów Polityki Naukowej MNiSW; dwóch 
członków Zespołu specjalistycznego MNiSW 

do oceny czasopism naukowych – prof. Marek Lewandowski i prof. Bartosz Powałka oraz Aleksander 
Nowiński z ICM UW – odpowiedzialny między innymi za Polską Bibliografię Naukową 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/polska-bibliografia-naukowa-pomysl-dobry/] oraz zaplecze 
techniczne ankiety czasopism. 

Można zatem przyjąć, że informacje i deklaracje, które padły z ust uczestników panelu są ofi-
cjalne i pochodzą od osób, które bezpośrednio odpowiadają za ewaluację czasopism naukowych. 
W związku z tym garść informacji, które udało się „wydobyć” i poruszyć. 

Jakie będę konsekwencje dla czasopism, które podały błędne/fałszywe dane w ankiecie? 
W panelu zostało zadane pytanie: „W jaki sposób są weryfikowane dane podawane przez re-

dakcje ocenianych czasopism i jaka jest skuteczność tego procesu?”. Prof. Lewandowski odpowiedział, 
że z oczywistych względów zespół nie jest w stanie wszystkiego sprawdzić, zatem nie ma jednego algo-
rytmicznego sposobu. Są jednak stosowane dwa typy kontroli: (1) proces walidacyjny – sprawdza się, 
czy dane podane w jednej ankiecie nie są wzajemnie się wykluczające (prof. stwierdził, że jest wiele 
takich oczywistych przypadków; (2) metoda losowa – zostało wylosowanych ok. 10–15% czasopism 
i szczegółowo bada się złożone dane. 

Co zatem się dzieje, gdy zespół od oceny czasopism odkryje błędne dane (nie wnika się, czy by-
ła to celowa manipulacja, czy też literówka)? No i tutaj jest największy problem. Prof. Lewandowski 
potwierdził, że zespół nie ma żadnych prerogatyw do wyciągania konsekwencji względem redakcji. Za-
tem jedyne co robi, to przekazuje informacje o nieprawidłowościach ministerstwu. 

W panelu uczestniczył radca ministra Pan Krzysztof Szubski, które powiedział rzecz wielce za-
stanawiającą. Konsekwencje mogą być wyciągnięte względem tych czasopism, które korzystają z pie-
niędzy z programów ministerialnych (DUN lub Index Plus). I tutaj ministerstwo może zadziałać. Ale 
przecież ile mamy takich czasopism, które korzystają z tych programów? Co z redakcjami, które nie są 
finansowane ze środków MNiSW i podają fałszywe dane? Z odpowiedzi wynikało, że… nic. 
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Ile będzie bez referencyjnych? 
W marcu Zespół specjalistyczny MNiSW do oceny czasopism naukowych rozesłał do przewod-

niczących komitetów PAN-owskich prośbę o zaproponowanie baz indeksujących, które uznane są 
w danej dziedzinie. Prof. Lewandowski zdradził, że zespół przyjął propozycje wszystkich komitetów 
i w najnowszym komunikacie będzie 60 baz. Na pewno pojawi się opisywany przeze mnie BazEkon 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/bibliograficzna-baza-bazekon-tak-sie-powinno-robic-polska-
baze-cytowan/], nie będzie natomiast Polskiej Bibliografii Lekarskiej. 

Nie wzrośnie wymagania liczba indeksowań – czyli wciąż czasopism będzie musiało być indek-
sowane w co najmniej dwóch bazach. 

Kto stworzył pierwszą listę baz referencyjnych? 
Prof. Lewandowski podkreślił, że lista 60 baz powstała we współpracy ze środowiskiem na-

ukowym. Jest to istotne, ponieważ wcześniejsza lista 17 baz 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/indeksacja-czasopism-w-bazach-wskazanych-przez-mnisw/] 
powstała w ramach prac jednoosobowego zespołu prof. Macieja Banacha. 

Od kiedy czasopismo jest indeksowane w bazie? 
Pojawiło się również pytanie o to, od kiedy czasopismo jest indeksowane w bazie. Pisałem 

o tym, że w Index Copernicus indeksacja następuje po ewaluacji 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/index-copernicus-sedzia-we-wlasnej-sprawie/]. Prof. Lewan-
dowski odpowiedział, że to są każdorazowe wytyczne danej bazy. Innymi słowy: to baza ustala, czy są 
jakieś warunki, których spełnienie uprawnia do wpisania w ankiecie, iż czasopismo jest punktowane. 

Dlaczego Index Copernicus „robi to, co robi”? 
Na panelu zabrałem głos i zapytałem, dlaczego Index Copernicus podejmuje takie działania, 

jakie podejmuje (dokładnie opisałem to w tym wpisie: http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/index-
copernicus-sedzia-we-wlasnej-sprawie/). Prof. Lewandowski odpowiedział, że to samo pytanie zadał 
kolegom z Index Copernicus – i niestety nie wie, a jest to poza konsekwencjami zespołu. Wówczas 
przez moderatorkę o odpowiedź został poproszony radca minister, który powiedział „Nie potrafię odpo-
wiedzieć”. 

No to ja się zastanawiam: kogo powinienem teraz o to zapytać? 
Dlaczego pojawiła się „stała przeniesienia”? 
Muszę przyznać, że podczas całego panelu byłem pod wrażeniem wypowiedzi prof. Lewandow-

skiego. Pod wrażeniem pozytywnym – żeby nie było wątpliwości. Przedstawiał nie tylko fakty (tam, 
gdzie mógł sobie na to pozwolić), ale wyjaśniał również motywy pewnych posunięć. Gdyby ministerstwo 
wykorzystało taki sposób komunikowania o swojej pracy, byłoby mniej nieporozumień. Wróćmy jednak 
do „stałej przeniesienia”. 

Stała przeniesienia ma być parametrem, który nie tyle „kara” młode czasopisma, co „pozwala” 
starym dostosować się do nowych wytycznych. Innymi słowy: wraz z kolejnym komunikatem stała 
przeniesienia ma odgrywać coraz to mniejszą rolę. 

Czy wykaz A będzie oparty o najaktualniejszą wersję Journal Citation Reports  
W panelu zostało zadane pytanie: „Jakie są realne szanse, by część A wykazu była zgodna 

chronologicznie z ostatnią dostępną wersją Journal Citation Reports (można by przyjąć zasadę, iż lista 
ministerialna powstaje w drugiej połowie roku, już po ukazaniu się czerwcowej edycji JCR)”. 

Na to pytanie bardzo przejrzyście odpowiedział Aleksander Nowiński z ICM UW. Powiedział, że 
Journal Citation Reports to tak naprawdę dwa produkty: czerwcowy JCR Web (IF podane są na stro-
nie, ale nie ma ich dostępnych w „jednym pliku”) oraz JCR Metrcs – produkt, który jest bazą aktual-
nych IF-ów. JCR Metrics wypuszczany jest najczęściej ok. dwa miesiące później. 

Nie można harvestować bazy IF-ów z JCR Web, gdyż jest to niezgodne z licencją – zatem zro-
bienie na tej podstawie wykazu A jest niemożliwe. Oznacza to, że JCR Metrics jest dostępny pod koniec 
sierpnia, a nowy wykaz czasopism punktowanych musi się ukazać we wrześniu (aby można było 
w danym roku od niego odwołać się). Przedstawiciel ICM UW podkreślił, że zespół dołoży starań, żeby 
udało się wykorzystać aktualny JCR – ale nie jest to przesądzone. 

Kiedy pojawi się nowy komunikat i lista czasopism punktowanych? 
Padły oficjalne daty: komunikat pojawi się w maju br., a wykaz czasopism punktowanych we 

wrześniu. A kolejny w grudniu. 
Czy będzie możliwość odwołania się od decyzji? 
Będzie możliwość odwołania się od decyzji wrześniowego wykazu – dlatego powstaje on we 

wrześniu, aby nie był ostatecznym. Redakcje będą mogły zgłosić uwagi i w 2013 roku pojawi się „kolej-
ny poprawiony” – tak jak to miało miejsce w zeszłym roku. 

Zdjęcie: Some rights reserved by Syntopia 
Źródło: Warsztat badacza, data dostępu 19.04.2013 

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

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

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

Wojciech Rozwadowski 

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

SBP/268166269865948?sk=wall 

 

 
ISBNik: Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych  

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ 

 

Adres redakcji ISBNika. Redaktor: Wojciech Rozwadowski. Adres redakcji: ul. Renesansowa 13 lok. 38 
01-905 Warszawa, tel. 503.382.910, email: wojciech.rozwadowski@gmail.com, isbnik@gmail.com.  

Stale współpracują: Stefan Kubów (Biblioteka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu); Ryszard 
Turkiewicz – emeRyTowany starszy kustosz z Wrocławia; Henryk Hollender (Biblioteka Uczelni Ła-
zarskiego), Barbara Zieleniecka (Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu). 

Redaktor „ISBNika – informatora Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich” dokłada wszelkich starań, aby nie rozsyłać niechcianej poczty. 
Uprzejmie informujemy, iż Państwa adres email został pozyskany bezpośrednio z Państwa strony in-
ternetowej lub z oficjalnych i ogólnie dostępnych baz danych i w związku z tym, w myśl art.10 par. 2 
Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 144.1204) 
niniejszy email nie stanowi przesyłki mającej znamiona spamu. Jeżeli jednak nie życzycie sobie Pań-
stwo dalszych informacji na temat naszej oferty prosimy o odpowiedź z NIE w tytule.  


