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KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE – zapowiedzi 

 

Edukacja informacyjna i medialna  
Międzynarodowa Konferencja, Warszawa, 4-5 października 2012 roku 

Wydarzenie – pierwsze tego typu w Polsce, kładące nacisk na praktyczne aspekty zagadnienia - jest 
adresowane do bibliotekarzy z różnych typów bibliotek, nauczycieli, przedstawicieli instytucji kultur, 
organizacji pozarządowych, a także wszystkich pasjonatów tematyki. Organizatorami EIM są Komisja 
ds. Edukacji Informacyjnej (KEI) Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Biblio-
teka Uniwersytecka w Warszawie.  
Jakie są cele konferencji?  
● Praktyka → naszą ambicją jest zaakcentowanie praktycznego wymiaru edukacji informacyjnej i me-
dialnej oraz zwrócenie uwagi na rolę bibliotek w tym procesie. 
● Współpraca → Pragniemy zaprezentować możliwości współpracy pomiędzy bibliotekarzami a przed-
stawicielami innych środowisk zaangażowanych w prowadzenie zajęć z zakresu EIM (szkoły, instytucje 
kultury, organizacje pozarządowe). 
● Metodyka → Mamy nadzieję dostarczyć praktycznych wskazówek na temat realizacji edukacji infor-
macyjnej, ram systemowych dla kształcenia kompetencji informacyjnych, a także metod i technik pra-
cy z użytkownikami informacji. 
Miejsce konferencji. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa: 
http://www.buw.uw.edu.pl 
Komitet organizacyjny 
● Matylda Filas – Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Komisja SBP ds. Edukacji Informacyjnej, 
International Federation of Library Associations 
● Ewa Kobierska-Maciuszko – Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie 
● Renata Piotrowska – Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskie-
go, Komisja ds. Edukacji Informacyjnej 
● Ewa Rozkosz – Biblioteka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Komisja ds. Edukacji Informacyjnej 
● Agata Szczotka-Sarna – Komisja ds. Edukacji Informacyjnej 
● Zuza Wiorogórska – Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Komisja ds. Edukacji Informacyjnej, 
International Federation of Library Associations 
Szczegóły programowe i organizacyjne znajdziesz na stronie internetowej konferencji, dokument onli-
ne: 
http://www.sbp.pl/eim2012/artykul/?cid=5490&prev=708&fb_action_ids=4069692187935&fb_action
_types=og.likes&fb_source=other_multiline, data dostępu 29.06.2012 

Zarządzanie informacją w nauce  
IV. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Katowice, 28-29 listopada 2012 roku  

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęco-
nej szeroko ujmowanym zagadnieniom funkcjonowania informacji w na-
uce. Zapraszamy Państwa do prezentacji wyników badań, wymiany do-
świadczeń w odniesieniu do procesów informacyjnych zachodzących 
w systemie nauki, wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno- 
komunikacyjnych w celu poprawy dostępu do informacji naukowej i uno-

wocześnienia komunikacji naukowej.  
Organizatorem cyklicznych konferencji, odbywających się co dwa lata, jest Polskie Towarzy-

stwo Informacji Naukowej, współorganizatorami Zakład Bibliografii i Informacji Naukowej Uniwersyte-
tu Śląskiego oraz Zakład Zarządzania Informacją Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

W 2012 roku serdecznie zapraszamy Państwa na IV. Ogólnopolską konferencję naukową „Za-
rządzanie informacją w nauce” w dniach 28-29 listopada. Tradycyjnie spotkamy się w Katowicach.  

Do zobaczenia  
Dr hab. Diana Pietruch-Reizes  

Prezes PTIN  
● Szczegóły programowe i organizacyjne na stronie konferencji: 
http://www.ptin.org.pl/konferencje/Z2012/index.html  
Źródło: Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, data dostępu: 26.06.2012 
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Z ŻYCIA SEKCJI 

Nie samą nauką student żyje... 

Odpowiadając na wyraźne zapotrzebowanie ze strony 
Czytelników, Biblioteka Uczelni Kwiatkowskiego rozpo-
czyna tworzenie MEDIATEKI. Zapraszamy wszystkich 
do włączenia się w to przedsięwzięcie. Z pewnością wie-
lu spośród Państwa ma w domu płyty z muzyką, której 
już nie słucha lub z filmami, których już nie zamierza 
oglądać. Proponujemy przekazywać je do naszej uczel-
nianej biblioteki. Będą katalogowane i wypożyczane 
podobnie jak książki. 
MEDIATEKA już działa! Zasoby naszej mediateki są na 
razie skromne, ale szybko wzrastają. Zapraszamy więc 
do regularnego sprawdzania wykazu dostępnych płyt 
z filmami i muzyką (www.wsaib.pl -> Biblioteka -> Ka-
talogi -> Katalog Biblioteki WSAiB -> Zestawienia -> 

Mediateka) - i do wypożyczania!  
Źródło: Biblioteka Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, 
data dostępu 30.06.2012 

BiblioGrill7: Paulina Milewska o ciekawych pomysłach  
na działalność w Bibliotece WSP 

BiblioGrill7 [23.06.2012] 

Paulina Milewska o ciekawych pomysłach na dzia-
łalność w Bibliotece WSP i o Odjazdowym Bibliote-

karzu: 
http://www.youtube.com/watch?v=Fe3QnVadZmg
&feature=player_embedded  

 
 
 
 
 
Źródło: Bibliosfera.net, data dostępu 25.06.2012 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 

Komunikologia: teoria i praktyka komunikacji  

Komunikologia: teoria i praktyka komunikacji / red. Emanuel 
Kulczycki, Michał Wendland. Poznań: Wydawnictwo Naukowe 
Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu, 2012,– 270 s.; ISBN 978-83-7092-123-1. Seria: Biblio-
teka komunikacji społecznej, t. 3 

Dzięki ekspresowej pracy drukarni i zgodnie z zapowiedzią udostępniam pracę 
zbiorową Komunikologia: teoria i praktyka komunikacji pod redakcją Michała 
Wendlanda i moją [Emanuela Kulczyckiego - red.]. Książka jest dostępna na 
licencji CC BY-NC-ND 3.0 – poniżej jest PDF do pobrania (z repozytorium 
AMUR), a książka w miękkiej okładce pojawi się w dystrybucji 
[http://filozof.amu.edu.pl/dysponenda/] – mam nadzieję – niedługo. Czyli 
najpierw przeczytajcie, oceńcie – potem kupujcie. 

● Pobierz książkę [PDF]: 
https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/2849/1/Komunikologia.%20Teoria%20i%2
0praktyka%20komunikacji.pdf 

„Biblioteka Komunikacji Społecznej” w Otwartym dostępie 
Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji ukazuje się jako trzeci tom serii wydawniczej „Biblioteka 
Komunikacji Społecznej”, która wydawana jest przez Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uni-
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wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Również poprzednie tomy do pobrania są w formacie 
PDF: Konstruktywizm komunikacyjny [http://ekulczycki.pl/teoria_komunikacji/konstruktywizm-
komunikacyjny-wedlug-michala-wendlanda/] Michała Wendlanda oraz mojego autorstwa Teoretyzo-
wanie komunikacji [http://ekulczycki.pl/teoria_komunikacji/teoretyzowanie-komunikacji-moja-
ksiazka-na-licencji-cc-3-0/] 

Spis treści 
● Janina Fras: Podstawy identyfikacji i typologii wypowiedzi w mediach masowych  
● Wiesław Godzic: „Money listens” kontra „money speaks”, czyli jak celebryci komunikują się z nami 
(jeśli się komunikują)  
● Agnieszka Ogonowska: Kultura, komunikacja i kompetencja wizualna w kontekście wybranych za-
gadnień współczesnej humanistyki  
● Adam Skibiński: Gregory Bateson i kontekstowa teoria komunikacji. Różnica, która czyni różnicę, 
i wzorzec, który łączy  
● Emanuel Kulczycki: Wykorzystanie mediów społecznościowych przez akademickie uczelnie wyższe 
w Polsce. Badania w formule otwartego notatnika  
● Sławomir Skwark: The medium is the message. O sieci, komunikowaniu politycznym i social media  
● Anna Pałubicki: Po co rozum miałby poznawać wszystko?  
● Michał Wendland: Działanie komunikacyjne a przekazywanie informacji  
● Janina Hajduk-Nijakowska: Kulturowy kontekst komunikowania  
● Marcin Sieńko: Metapiśmienność jako narzędzie rozumienia i optymalizacji komunikacji  
● Paweł Przywara: „Język myśli” a werbalne komunikowanie  
● Hanna Pułaczewska: Komunikacja wielojęzyczna w sztuce filmowej  
● Maciej Włodawski: Przepis prawny jako komunikat: Uwagi o refleksji nad komunikacją w polskim 
prawoznawstwie  
● Krzysztof Wasilewski: Rola prasy lokalnej w procesie budowania tożsamości „małych ojczyzn” na 
przykładzie Ziemi Lubuskiej 1945-1999  
● Katarzyna Młynek: O trzech zagadnieniach związanych ze zjawiskiem komunikacji  

Emanuel Kulczycki 
Źródło: Warsztat badacza komunikacji, data dostępu 29.06.2012 

INFORMACJE DLA FACHOWCÓW 

Lipcowe koncerty w BUW  
Warszawa, 4, 11,18 lipca 2012 roku 

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie i kultura.uw zapra-
szają na „Lipcowe koncerty w BUW”. Już po raz piąty w trzy 
kolejne lipcowe środy w gmachu Biblioteki będzie można 
posłuchać ciekawej muzyki i interesującego słowa. Koncerty 
odbędą się 4, 11 i 18 lipca 2012 roku o godz.19.00 w sali 
316. Bezpłatne wejściówki będą dostępne przy wejściu 
głównym do Biblioteki na godzinę przed koncertem (liczba 
miejsc ograniczona). 

Piątą edycję „Lipcowych koncertów w BUW” roz-
pocznie (4 lipca) spotkanie z poezją Wisławy Szymborskiej. 
Wiersze noblistki zabrzmią w interpretacji Ewy Konstancji 
Bułhak, jednej z najciekawszych polskich aktorek młodego 
pokolenia. Muzycznym kontrapunktem będą utwory Zofii 
Dowgiałło – kompozytorki i arfistki, a także absolwentki filo-
zofii na Uniwersytecie Warszawskim. Powrócimy dzięki temu 
do prezentacji młodych absolwentów warszawskiego UMFC 
pod hasłem „Nowy Okólnik”. 

W programie: Zofia Dowgiałło (ur. 1979) – „Rrrrry-
ba” na flet i arfę (2011), „Autoportret” na harfę solo (2010), 
„Martwa natura ze szmerem” na flet, obój, klarnet basowy, 
fagot i akordeon (2012), „Warcaby i niepamięć” na fortepian 
i harfę (2012), wiersze Wisławy Szymborskiej. 

Wyk.: Ewa Konstancja Bułhak – słowo, Zofia 
Dowgiałło – harfa, Ewa Liebchen – flet, Urszula Januchta – 
obój, Michał Górczyński – klarnet basowy, Katarzyna Pio-

trowska – fagot, Rafał Grząka – akordeon, Michał Piszek – fortepian, Marta Kluczyńska – dyrygent 
Kolejny koncert (11 lipca) będzie poświęcony lwowskim wspomnieniom Adolfa Chybińskiego i muzyce 
nurtu Młodej Polski (Karłowicz, Różycki, Fitelberg), zaś na zakończenie cyklu (18 lipca) wspomnimy 
Bolesława Prusa w stulecie śmierci, a zabrzmią utwory Brahmsa, Wieniawskiego i Francka.  
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Tegoroczne „Lipcowe koncerty w BUW” organizowane są przez Biuro Promocji UW i Bibliotekę 
Uniwersytecką w Warszawie oraz objęte patronatem medialnym przez Program 2 Polskiego Radia. 
www.kultura.uw.edu.pl  
Źródło: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, data dostępu 29.06.2012 

 

Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich 

27 czerwca 2012 roku 
● Opinia dyrektorów instytutów prowadzących na polskich uczelniach studia I i II stopnia w zakresie 
informacji naukowej i bibliotekoznawstwa dotycząca projektu Rozporządzenia MKiDN w sprawie wy-
magań kwalifikacyjnych do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach, dokument online: 
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/opinia_2012_06_25.pdf  
● Opinia dotycząca projektu Rozporządzenia MKiDN w sprawie wymagań kwalifikacyjnych do zajmo-
wania określonych stanowisk w bibliotekach.: dokument online: 
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/opinia_2012_06_22.pdf 
Źródło: Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, data dostępu 29.06.2012 

Oceny jednostek naukowych za rok  

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w środę znowelizowane przepisy wprowadzające ustawy 
reformujące system nauki. Nowelizacja przesuwa o rok datę oceny jednostek naukowych przez Komitet 
Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN). 

Nowelizacja - po jej podpisaniu przez prezydenta i ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw - wejdzie 
w życie w ciągu dwóch tygodni. Dzięki temu KEJN do końca września 2013 roku będzie miał czas na 
ocenę jednostek naukowych. 

Termin pierwszej oceny jednostek naukowych przewidywała ustawa z 30 kwietnia 2010 roku - 
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki. Ustawa ta przewidywała, że jednostki na-
ukowe, które w 2010 roku otrzymały kategorie naukowe na podstawie przepisów z 2004 roku, miały 
zostać ocenione przez KEJN do 30 września 2012 roku. 

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych - powołany w 2010 roku, również w ramach reformy 
szkolnictwa wyższego - jest organem opiniodawczo-doradczym ministra nauki i szkolnictwa wyższego. 
Ma oceniać pracę wszystkich jednostek naukowych, a więc m.in. instytutów PAN, instytutów badaw-
czych i niektórych wydziałów uczelni. 

W wyniku oceny KEJN, jednostki naukowe będą klasyfikowane do jednej z czterech kategorii: 
A+ - poziom wiodący w skali kraju, A – poziom bardzo dobry, B - poziom akceptowalny z rekomendacją 
wzmocnienia działalności naukowej, oraz C - poziom niezadowalający. 

Od tej oceny będzie zależała wysokość dotacji dla tych instytucji. Te jednostki, które odnoszą 
największe sukcesy naukowe, będą mogły liczyć na największe finansowe wsparcie państwa. 

Przyszła kompleksowa ocena ma objąć ponad 1000 jednostek naukowych. Przepisy określające 
kryteria i tryb przyznawania jednostkom kategorii naukowej, które nie zostały jeszcze wydane, nakła-
dają na jednostki naukowe obowiązek rzetelnego udokumentowania poziomu naukowego prowadzo-
nych badań naukowych lub prac rozwojowych oraz wyników działalności za ostatnie cztery lata, jak 
również wymóg szczegółowej weryfikacji przedstawianych danych. 

„Z uwagi na fakt, iż środowisko naukowe jest obecnie w znacznej części zaangażowane i prze-
ciążone licznymi obowiązkami związanymi z wdrażaniem reformy szkolnictwa wyższego, konieczność 
przeprowadzenia jeszcze w bieżącym roku oceny jednostek naukowych nałożyłaby na jednostki na-
ukowe kolejne obowiązki związane z zebraniem i opracowaniem informacji niezbędnych dla oceny ich 
działalności naukowej” - napisano w stanowisku rządu dotyczącym zmiany ustawy. (PAP) 
Źródło: Lex.pl, data dostępu 28.06.2012 
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Reforma prawa autorskiego  

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska [http://centrumcyfrowe.pl/] wraz z Poznańską Fundacją Bibliotek 
Naukowych http://www.pfsl.poznan.pl/ będzie jednym z siedmiu organizacji 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 zapewnienie dostępu do wiedzy. Celem naszej kam-
panii jest nagłośnienie kwestii znaczenia zrównoważonego systemu dozwolonego użytku, gwarantują-
cego bibliotekom możliwość skutecznego działania w środowisku cyfrowym. Tym samym pragniemy 
wpisać 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 są tymczasem kluczowym aktorem gwarantującym dostęp do wie-
dzy w społeczeństwie. Kampanię rozpoczniemy od cyklu warsztatów konsultacyjnych ze środowiskami 
bibliotekarskimi. Na ich podstawie stworzymy raport zawierający propozycje konkretnych, praktycz-
nych rozwiązań – 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?”. 

Realizując projekt zespół Centrum Cyfrowego Projekt: Polska będzie współpracował z Barbarą 
Szczepańską, bibliotekarką i polską koordynatorką programu EIFL-IP w Polsce z ramienia Poznańskiej 
Fundacji Bibliotek Naukowych oraz dr Krzysztofem Siewiczem, prawnikiem specjalizującym się w kwe-
stii prawa autorskiego i otwartego licencjonowania zasobów. Pozostałe kampanie będą realizowane 
w Armenii, Estonii, Senegalu, Ugandzie, Uzbekistanie i na Łotwie. 

Więcej informacji na stronie EIFL http://www.eifl.net/home?sid=627. 
Barbara Szczepańska, EBIB 

Źródło: EBiB: Elektroniczna Biblioteka, data dostępu 26.06.2012 

Szkolenia Thomson Reuters  
– wrażenia z „Kryteria indeksowania czasopism na Master Journal List” 

Dzisiaj [26.06.2012] zaczyna się kolejna edycja 
szkoleń prowadzonych przez polski oddział 
Thomson Reuters. Miesiąc temu miałem okazję 
uczestniczyć w poprzedniej edycji, w ramach któ-
rej odbywało się szkolenie „Kryteria indeksowania 
czasopism na Master Journal List” prowadzone 
przez Marcina Kapczyńskiego. Chciałbym podzie-
lić się kilkoma refleksjami na temat tego szkole-
nia oraz zaprosić do udziału w innych wydarze-
niach prowadzonych przez Thomson Reuters. 
Powód jest oczywiście prozaiczny: Thomson Reu-
ters to firma, która publikuje „listę filadelfijską” 

[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/lista-
filadelfijska-czyli-co/] – jakkolwiek byśmy jej nie 
definiowali oraz dostarcza wielu rozwiązań nauko 
i bibliometrycznych. Zatem warto zasięgać infor-

macji u źródeł. […]  
Emanuel Kulczycki 
● Cały artykuł dostępny na blogu Warsztat badacza komunikacji, dokument online: 
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/szkolenia-thomson-reuters-wrazenia-z-kryteria-indeksowania-
czasopism-na-master-journal-list/, data dostępu 26.06.2012 
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Impact Factor 2011: właśnie ukazał [się] nowy ranking Journal Citation Re-
ports 

Wczoraj pojawiły się nowe „impact faktory”, czyli 
najnowszy ranking Journal Citation Reports – 
Impact Factor 2011 
[http://wokinfo.com/products_tools/analytical/j

cr/] Niedawno pisałem na blogu, że JCR to wła-
śnie owa „mityczna” lista filadelfijska. 

[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/lista-
filadelfijska-czyli-co/] Informacja jest sama 
w sobie jest ciekawa, aczkolwiek w odniesieniu 
do polskiego podwórka można wskazać dodatko-
we smaczki. Chodzi oczywiście o odniesienie ak-
tualnych Impact Factorów do Wykazu czasopism 
punktowanych. Część „A” tego wykazu ma być 
tworzona właśnie na podstawie JCR. W związku 
z tym – skoro mamy już IF 2011 – trzeba sobie 

zadać pytanie: „Co to za aktualność wykazu, który jest tworzony na bazie IF 2010?”. No chyba że mini-
sterstwo czeka, i zgodnie z deklaracją [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/lista-czasopism-
punktowanych-2012-bedzie-za-cztery-miesiace/] nie wypuści dzisiaj nowego wykazu, gdyż część „A” 
zbuduje na podstawie nowego rankingu JCR. 

Wszystko to oczywiście spekulacje, ale z niecierpliwością ja i całe środowisko czekamy na no-
wą „listę czasopism punktowanych” (dostałem wiele wiadomości z pytaniem, czy wiem „coś więcej” na 
temat daty publikacji wykazu, niż publikuję na blogu). 

Czerwiec się jeszcze nie skończył. 
Emanuel Kulczycki 

Źródło: Warsztat badacza komunikacji, data dostępu 29.06.2012 

Zawodowy rozwój 2.0 dla bibliotekarzy: tworzenie osobistej sieci kształcenia 
online 

Autor: Małgorzata Waleszko 
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa (BIN) to stale ewoluujące i poszerzające swój zakres dziedzi-
ny, co obliguje specjalistów bibliotecznych do szukania możliwości ciągłego dokształcania się 
i zdobywania nowych kompetencji zawodowych, by móc dotrzymać kroku nie tylko szybko rozwijającej 
się technologii ale też coraz bardziej złożonym potrzebom informacyjnym swoich użytkowników – dy-
plom BIN staje się w obecnych czasach nie końcem nauki, lecz dopiero początkiem edukacji bibliote-
karza. W artykule podjęto próbę opisania zmieniającego się charakteru BIN i zmian dotyczących roli 
nauczania tej dyscypliny, przedstawiono również możliwości poszerzania wiedzy i podnoszenia specja-
listycznych kwalifikacji przy pomocy narzędzi i technologii sieci 2.0. 

Poruszono m.in. kwestie roli komunikacji online w świadczeniu usług bibliotecznych 
i kształceniu specjalistów BIN, braku obligatoryjnych wymogów ustawicznego kształcenia zawodowego 
bibliotekarzy i związanego z tym braku (poza rekomendacjami IFLA czy krajowych stowarzyszeń biblio-
tekarskich) oficjalnych krajowych standardów i mierników kontroli jakości tego typu edukacji, a także 
zmiany kultury uczenia się związane z rozwojem elektronicznych mediów i technologii. Podkreślono 
również rolę społecznych interakcji w procesie nauki. 

Szybki rozwój sieci 2.0 i rosnąca popularność programów e-learningowych sprawiają, że coraz 
więcej bibliotekarzy zaczyna uzupełniać lub nawet zastępować instytucjonalne szkolenia i kursy do-
kształcające narzędziami online typu blogi, wiki czy sieci społecznościowe. Atrakcyjność tych aplikacji 
polega w dużej mierze na tym, że są darmowe, nie wymagają rezerwowania na naukę stałych terminów 
i umożliwiają nawiązywanie wzajemnych kontaktów i tworzenie współedukujących się społeczności, 
dzielących się doświadczeniami i specjalistyczną wiedzą i wspierających stały rozwój zawodowy. 

Narzędzia te stanowią wg autorki naturalne poszerzenie formalnego trybu kształcenia usta-
wicznego bibliotekarzy. Przedstawia w tekście ich zalety oraz ograniczenia, omawia również specyfikę 
wirtualnych środowisk uczenia się i przykłady wykorzystywania różnego typu aplikacji 2.0 
do tworzenia samodzielnie edukujących się społeczności BIN, które, bazując na pojęciach kolektywnej 
wiedzy i społeczności praktyków (ang. community of practice) E. Wengera, nazywa osobistymi sieciami 
kształcenia. 

COOKE N. A. Professional development 2.0 for librarians: developing an online personal learn-
ing network (PLN) (Rozwój zawodowy 2.0 dla bibliotekarzy: rozwój osobistej sieci kształcenia 
online) // Library Hi Tech News – Vol. 29, nr 3 (2012) s. 1-10, bibliogr. 40 poz. [dostęp 24 
czerwca 2012]. Dostępny (dla subskrybentów) w: emeraldinsight.com  

Źródło: BABIN 2.0: Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, data dostępu: 
29.06.2012 
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Połączona biblioteka uniwersytecka: wizja i rzeczywistość 

Autor: Małgorzata Waleszko 
Finlandia ma bardzo dobrze rozwinięte sieci biblioteczne, z których usług korzysta ponad 80% obywa-
teli, i długą tradycję współpracy miedzy bibliotekami różnego typu (por. babin.bn.org.pl/?p=1099). 
W artykule omówiono historię powstania, strukturę organizacyjną i zakres działalności wspólnej, dwu-
języcznej (fińsko-szwedzkiej) biblioteki uniwersyteckiej Tritonia w mieście Vaasa, powstałej 
z połączenia lokalnych bibliotek 3 uczelni wyższych: fińskojęzycznego Uniwersytetu Vaasa oraz Åbo 
Akademi (główny kampus w Turku) i Hanken Svenska Handelshögskolan (główny kampus 
w Helsinkach), ze szwedzkim językiem wykładowym. Celem tego projektu było zapewnienie dwujęzycz-
nych usług biblioteczno-informacyjnych i dostępnych dla każdego, drukowanych i elektronicznych za-
sobów w jednej lokalizacji oraz stworzenie centrum edukacyjnego, oferującego m.in. przysposobienie 
informacyjne dla studentów i kadry naukowej i środowisko do pracy naukowej i miejsce spotkań, 
a także organizacja wspólnych licencji na bazy dane i e-zasoby i prowadzenie wspólnej polityki groma-
dzenia. 

Proces planowania budowy wspólnej biblioteki rozpoczęto w połowie lat 90. ubiegłego wieku, 
a w 1998 roku osiągnięto w tej sprawie porozumienie, ustalono też warunki współpracy, w tym sposób 
przydzielania środków wg liczebności studentów i kadry akademickiej partnerów projektu. Uzgodniono 
m.in., że największa z uczelni będzie odpowiedzialna za zapewnienie odpowiedniej infrastruktury (sieć 
komunikacyjna, księgowość itp.), a dyrektor jej biblioteki za zarządzanie Tritonią i nadzór nad pracą jej 
personelu, zatrudnianego w określonych proporcjach przez poszczególne uniwersytety. Oddziały ich 
bibliotek w Vaasa połączono organizacyjnie w 2001 roku, w tym samym roku, powstała w ten sposób 
wspólna instytucja zaczęła działalność w nowym budynku; uzyskała też odrębny i względnie niezależny 
status: ma m.in. własną radę nadzorczą złożoną z przedstawicieli 3 uczelni. 

W tekście omówiono wyzwania związane z połączeniem zasobów oraz integracją pracy i usług 
3 odrębnych wcześniej i jednojęzycznych jednostek bibliotecznych, mających własne systemy biblio-
teczne i sposób organizacji zbiorów. Opisano też też transformacje, jakim podlegała Tritonia, w tym – 
połączenie z nią w 2010 roku bibliotek lokalnych wyższych szkół technicznych. W podsumowaniu 
przedstawiono zasady zarządzania jakością w jednostkach tego typu i podejmowane w tym celu 
w Tritonii działania (m.in. prowadzenie ewaluacji dotyczących satysfakcji użytkowników, gromadzenie 
i ocena ilościowych statystyk wykorzystania e-zasobów, ewaluacja warunków pracy i rozwoju pracow-
ników itp.) oraz wady i zalety prowadzenia połączonych, wielojęzycznych bibliotek dla kilku uniwersy-
tetów. 

FLEMMING CH. A joint university library: vision and reality (Połączona biblioteka uniwersy-
tecka: wizja i rzeczywistość) // Library Management – Vol. 33, nr 1/2 (2012), s. 95-103-
biblliogr. 16 poz. [dostęp 5 czerwca 2012]. Dostępny (dla subskrybentów) w: 
emeraldinsight.com  

Źródło: BABIN 2.0: Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, data dostępu: 
29.06.2012 

Tweetowanie w bibliotekach akademickich Stanów Zjednoczonych 

Autor: Małgorzata Waleszko 
Ze względu na swoją popularność oraz funkcjonalność, społecznościowy serwis mikroblogowy Twittter 
[http://mak.bn.org.pl/cgi-
bin/makwww.exe?BM=15&IM=06&WI=TWITTERbSERWISbSPOlECZNOsCIOWY&NU=01&DD=1] może 
być systemem użytecznym dla bibliotek, jest też wykorzystywany przez część tych instytucji 
do komunikacji z użytkownikami. W artykule, na podstawie przeglądu literatury przedmiotu oraz ana-
lizy bibliotecznych kont na Twiterze, omówiono zalety tej platformy oraz najnowsze trendy związane 
z jej wykorzystywaniem w bibliotekach akademickich (por. BABIN 2011 z. 1 poz. 33:) 
http://mak.bn.org.pl/cgi-
bin/makwww.exe?BM=15&IM=06&WI=TWITTERbSERWISbSPOlECZNOsCIOWY&NU=02&DD=1, 
przedstawiono też innowacyjne sposoby użytkowania Twittera w bibliotekach uczelni ze Stanów Zjed-
noczonych, by pomóc określić najwłaściwsze metody wdrażania i stosowania tej technologii. 

Do badania, zrealizowanego w lutym 2011 roku, wybrano losowo 296 amerykańskich bibliotek 
z listy 1460 instytucji akademickich wymienionych na stronie Carnegie Foundation. Sprawdzano 
m.in., jak wykorzystywany jest obecnie ten serwis i jak jest promowany na bibliotecznych stronach 
www. W celu zapewnienia spójnego gromadzenia danych i ułatwienia ich analizy i interpretacji, stwo-
rzono, przy pomocy narzędzia Google Forms, formularz online zawierający 19 kategorii 
(m.in. dotyczących wyglądu, projektu i stopnia personalizacji profili, liczby obserwujących je osób, licz-
by tweetów i typów ich zawartości). Informacje z matrycy porównano z dodatkowymi charakterystyka-
mi bibliotek z próby oraz ich macierzystych instytucji. 

Z 296 badanych placówek, konta dla swoich głównych bibliotek miało 34% (101), większość 
profili powstała w 2009 roku, ich charakterystyka znacząco się jednak różniła. Zauważono m.in. spore 
różnice w liczbie profili w zależności od regionu kraju oraz lokalizacji: najwięcej miały biblioteki uczelni 
z terenów wiejskich (40%), najmniej – z tych położonych na terenach podmiejskich (28,7%); w dużych 
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miastach ich odsetek wynosił 36,3%, w mniejszych – 31,5%. Okazało się też, że Twitter jest najpopu-
larniejszy w bibliotekach prywatnych, komercyjnych uczelni (62% placówek z kontem, w porównaniu 
z 37% w instytucjach prywatnych nienastawionych na zysk i 27% w uniwersytetach publicznych) oraz 
w szkołach kształcących na poziomie licencjackim (75%, w porównaniu z 34% w przypadku progra-
mów magisterskich i 23,5% – doktorskich). Jak można się było spodziewać, biblioteki udostępniające 
elektroniczne usługi informacji naukowej miały wyższy odsetek profili (33,6%) niż te bez takiej oferty 
(21%), a liczba śledzących je osób zależała od: stażu konta – te powstałe przed 2008 roku miały śred-
nio 1031 obserwatorów, w 2011 – 19, częstotliwości tweetowania (im więcej komunikatów, tym więcej 
obserwatorów), widoczności loga Twittera lub linka do serwisu na głównej stronie biblioteki (średnio 
o 43% więcej odbiorców) oraz liczby profili śledzonych przez same biblioteki.  

Inne zaobserwowane prawidłowości to m.in. przewaga tweetów nt. zasobów bibliotecznych 
(55% instytucji) oraz wydarzeń w bibliotece (24%) i godzin otwarcia (14%). Choć Twitter wykorzystywa-
ny jest przez biblioteki z próby do przekazywania użytkownikom różnego typu informacji, tylko nieco 
ponad połowa (54%) używa go do obustronnego kontaktu; mniej niż 10% – do udzielania odpowiedzi 
na pytania z zakresu informacji naukowej (być może z uwagi na kwestie prywatności). Biblioteki nie 
stosują też powszechnie narzędzi wspierających efektywne interakcje z użytkownikami np. tylko 46% 
korzysta z popularnych hashtagów – słów kluczowych, pomagających organizować i przeszukiwać in-
formacje w serwisie. 

Wg autorów, wyniki badania świadczą o nadal dość niskiej akceptacji Twittera jako kanału 
komunikacyjnego w amerykańskich bibliotekach akademickich; dane z placówek, które korzystają 
z tego narzędzia sugerują jednak, że pozwala ono w efektywny sposób na dotarcie do użytkowników, 
dzielenie się prostymi informacjami i zasobami, prowadzenie konwersacji i zapewnianie pomocy 
w szybki i jednocześnie użyteczny sposób. Zastrzegają jednocześnie, że ze względu na tempo, w jakim 
zmienia się ten serwis oraz zakładane na nim konta, część zebranych danych może być już nieaktual-
na. 

DEL BOSQUE D., LEIF S.A., SKARL S. Libraries atwitter: trends in academic library tweeting 
(Trendy tweetowania w bibliotekach akademickich) // Reference Services Review – Vol. 40, nr 
2 (2012) s. 199-213, tab., bibliogr. 25 poz. [dostęp 12 czerwca 2012]. Dostępny (dla subskry-
bentów) w: emeraldinsight.com  
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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 
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Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
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