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Przypominam, że zgłoszenia na konferencję przyjmowane są do końca czerwca. Na stronie internetowej 
w zakładce „Dla Uczestnika” zamieszczony został wstępny program konferencji oraz lista uczestników, 
którzy przesłali formularze zgłoszeniowe. 

Podczas obrad planowane jest zaprezentowanie około 25 referatów. Zapewniamy, że nie za-
braknie czasu na dyskusję, w której będą mogli oczywiście wziąć udział także ci, którzy nie przygotują 
oficjalnych wystąpień - czyli wszyscy uczestnicy mogą być aktywni. 

Pozdrawiam i mam nadzieję do zobaczenia w Łodzi, 
Aleksandra Marciniak 

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej Konferencji: 
http://www.biblioteka.wsp.lodz.pl/konferencja.html  
Źródło: Aleksandra Marciniak, korespondencja nadesłana 01.06.2012 

Biblioteczne grillowanie  
Wrocław, 26 maja 2012 roku 

W sobotę 26 maja [2012 roku] wziąłem udział w szóstym, ale pierwszym we Wrocławiu Bibliogrillu, 
który odbył się na terenie oddanej niedawno do użytku bibliotece Uniwersytetu Ekonomicznego. Pisa-
łem o modzie na nazywanie bibliotek centrami, ale okazało się, że z funduszy unijnych da się zbudo-
wać centrum informacyjne, a bibliotekę już nie.  

Organizatorami tego typu przedsięwzięć są młodzi ludzie z serwisu bibliosfera.net, którzy nie-
zależnie od Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich podjęli się trudu integrowania środowiska bibliote-
karskiego. 

Sama impreza ma formę campu, czyli połączenia kilku krótkich prezentacji o charakterze na-
ukowym lub publicystycznym z piknikiem. 

Tym razem przedmiotem była biblioteka jako miejsce relacji interpersonalnych i komunikacji. 
Ładne, zwięzłe wystąpienie dokładnie na ten temat wygłosił ceniony przeze mnie dr Aleksander Rad-
wański z Ossolineum, który ukazał rozmaitość sytuacji komunikacyjnych, jakie zachodzą w bibliotece 
i z biblioteką. Urzekła mnie zaś dowcipna prezentacja dr Edyty Kotyńskiej, która w dowcipny i obrazo-
wy sposób pokazała, jaką rolę w relacjach interpersonalnych ma kawa i jak jej udział w relacjach może 
być postrzegana. Konkluzja jej wywodu była oczywista: prawo do kawy w bibliotece mają nie tylko bi-
bliotekarze, nie tylko ich szefowie i pracodawcy, lecz także czytelnicy. W Bibliotece DSW tak jest od jej 
zadania. Kiedyś nawet sami ją proponowaliśmy. Teraz tych bywalców jest zbyt wielu, żeby im propo-
nować. Ale mogą sobie ją przynieść z bufetu lub automatu i popijać przy czytaniu. 

Na imprezę przyjechałem rowerem, tym razem dobrze do dłuższej przejażdżki przygotowanym. 
Ale nie zapoznałem się wcześniej z ideą tego typu imprez i nie przywiozłem ze sobą napojów. Na szczę-
ście inni przywieźli ich tyle, że mogli częstować innych i z tej możliwości z umiarem korzystałem, bo 
jednak trzeba było wrócić do domu. Wróciłem dość wcześnie, bo ok. 20.30. Jak się potem dowiedzia-
łem, grillowanie i dyskusje trwały do 1.30. 
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Wziąwszy pod uwagę to, że „Odjazdowy Bibliotekarz” miał w tym roku metę w w tej samej bi-
bliotece niepodobna nie wyrazić radości, że jej zarząd i pracownicy zaczęli przejawiać tak żywą aktyw-
ność w środowisku wrocławskim. Nie satysfakcjonuje mnie zaś, że albo Bibliosfera zlekceważyła lokal-
ne ogniwa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, albo one zlekceważyły tę imprezę. Wzajemna nieza-
leżność nie powinna oznaczać wzajemnego mijania się.  
Źródło: Blog Stefana Kubowa, data dostępu 31.05.2012 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 

Cyfrowa przyszłość: katalog kompetencji informacyjnych i medialnych  

Cyfrowa przyszłość: katalog kompetencji informacyjnych i me-
dialnych / red. Jarosław Lipszyc. Warszawa: Fundacja Nowocze-
sna Polska, 2012,– 201 s.; tab., wykr.  

Z przyjemnością prezentujemy dokument „Cyfrowa Przyszłość. Edukacja me-
dialna i informacyjna w Polsce – raport otwarcia”. Został on przygotowany 
przez ekspertów z wiodących ośrodków naukowych i organizacji zajmujących 
się tematyką edukacji medialnej. Jest to pierwsza w Polsce próba komplekso-
wego opisania naszego stanu wiedzy o kompetencjach medialnych Polaków 
i zbudowania wizji rozwoju tych kompetencji w przyszłości. W raporcie znaj-
dziecie analizę SWOT kompetencji informacyjnych i medialnych polskiego spo-
łeczeństwa, przykłady najlepszych działań związanych z rozwojem edukacji 
medialnej i informacyjnej w innych krajach, jak również katalog polskich ini-
cjatyw edukacji medialnej i analizę podstaw programowych MEN. 

Publikacja została przygotowana dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Audiowizualnego. 
Serdecznie dziękujemy za wytężoną pracę wszystkim autorom: Dominikowi Batorskiemu, An-

nie Dąbrowskiej, Piotrowi Drzewieckiemu, Mirkowi Filiciakowi, Justynie Jasiewicz, Ewie Murawskiej, 
Grzegorzowi Stunży i Jackowi Włodarskiemu. Raport ten jest dopiero początkiem pracy nad rozwojem 
edukacji medialnej i informacyjnej w Polsce. W następnych etapach projektu „Cyfrowa Przyszłość” eki-
pa Fundacji Nowoczesna Polska pracować będzie nad przygotowaniem katalogu kompetencji medial-
nych, a następnie nad stworzeniem wolnych i otwartych materiałów dydaktycznych z tego obszaru.  

Pobierz cały raport (PDF): Cyfrowa przyszłość: edukacja medialna i informacyjna w Polsce - raport 
otwarcia. (4,5 MB): http://nowoczesnapolska.org.pl/wp-content/uploads/2012/01/Raport-Cyfrowa-
Przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87-.pdf  

Pobierz rozdziały (PDF): 
● Okładka raportu (150 KB): http://nowoczesnapolska.org.pl/wp-
content/uploads/2012/01/Cyfrowa-Przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87-raport-ok%C5%82adka.pdf 
● 1. Słowo wstępne (80 KB): http://nowoczesnapolska.org.pl/wp-content/uploads/2012/01/Cyfrowa-

Przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87-rozdzia%C5%82-01.pdf  
● 2. Konwergencja kompetencji – definicje edukacji medialnej i informacyjnej (150 KB): 

http://nowoczesnapolska.org.pl/wp-content/uploads/2012/01/Cyfrowa-
Przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87-rozdzia%C5%82-02.pdf  

● 3. Stan kompetencji z zakresu edukacji medialnej i informacyjnej w Polsce (100 KB): 
http://nowoczesnapolska.org.pl/wp-content/uploads/2012/01/Cyfrowa-
Przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87-rozdzia%C5%82-03.pdf  

● 4. Analiza SWOT poziomu kompetencji informacyjnych i medialnych polskiego społeczeństwa 
w oparciu o istniejące badania społeczne (1,5 MB): http://nowoczesnapolska.org.pl/wp-
content/uploads/2012/01/Cyfrowa-Przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87-rozdzia%C5%82-
04.pdf  

● 5. Jaka edukacja medialna? Przykłady spoza Polski (90 KB): http://nowoczesnapolska.org.pl/wp-
content/uploads/2012/01/Cyfrowa-Przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87-rozdzia%C5%82-
05.pdf  

● 6. Organizacje międzynarodowe: edukacja medialna w polityce Unii Europejskiej i UNESCO (500 
KB): http://nowoczesnapolska.org.pl/wp-content/uploads/2012/01/Cyfrowa-
Przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87-rozdzia%C5%82-06.pdf  

● 7. Kanada: edukacja medialna w nauczaniu języka i kultury (300 KB): 
http://nowoczesnapolska.org.pl/wp-content/uploads/2012/01/Cyfrowa-
Przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87-rozdzia%C5%82-07.pdf  

● 8. Węgry: od edukacji filmowej do cyfrowej (280 KB): http://nowoczesnapolska.org.pl/wp-
content/uploads/2012/01/Cyfrowa-Przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87-rozdzia%C5%82-
08.pdf  
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● 9. Wielka Brytania: szkoła, sektor pozarządowy i media publiczne (330 KB): 
http://nowoczesnapolska.org.pl/wp-content/uploads/2012/01/Cyfrowa-
Przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87-rozdzia%C5%82-09.pdf  

● 10. Francja: instytucje publiczne liderem edukacji medialnej (230 KB): 
http://nowoczesnapolska.org.pl/wp-content/uploads/2012/01/Cyfrowa-
Przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87-rozdzia%C5%82-10.pdf  

● 11. Edukacja medialna i informacyjna w Polsce – katalog inicjatyw (300 KB): 
http://nowoczesnapolska.org.pl/wp-content/uploads/2012/01/Cyfrowa-
Przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87-rozdzia%C5%82-11.pdf  
● 12. Kształtowanie kompetencji medialnych i informacyjnych w podstawach programowych 
MEN (180 KB): http://nowoczesnapolska.org.pl/wp-content/uploads/2012/01/Cyfrowa-
Przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87-rozdzia%C5%82-12.pdf  

Aneks (PDF) 
● Okładka aneksu: http://nowoczesnapolska.org.pl/wp-content/uploads/2012/01/Cyfrowa-

Przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87-aneks-ok%C5%82adka.pdf  
● 13. Plan rozwoju programu „Cyfrowa Przyszłość” (50 KB): http://nowoczesnapolska.org.pl/wp-

content/uploads/2012/01/Cyfrowa-Przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87-aneks-13.pdf  
● 14. Edukacja medialna w podstawie programowej (230 KB): http://nowoczesnapolska.org.pl/wp-

content/uploads/2012/01/Cyfrowa-Przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87-aneks-14.pdf  
● 15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej (160 KB): http://nowoczesnapolska.org.pl/wp-

content/uploads/2012/01/Cyfrowa-Przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87-aneks-15.pdf  
Źródło: Fundacja Nowoczesna Polska, data dostępu 29.5.2012 

Scenariusze przyszłości bibliotek  

Scenariusze przyszłości bibliotek / Alek Tarkowski, Edwin Ben-
dyk. Warszawa: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyj-
nego, 2011,– 68 s.; ISBN 978-83-933793-0-9 

Dokument online 
http://www.biblioteki.org/repository/PLIKI/DOKUMENTY/SCENARIUSZE_P
RZYSZLOSCI_BIBLIOTEK_www.pdf  

Z Wprowadzenia. Myślenie o przyszłości bibliotek jest ważne dla całego spo-
łeczeństwa, bowiem jako instytucje ułatwiające dostęp do wiedzy i kultury 
odgrywają kluczową rolę w budowaniu kapitału kulturowego i intelektualnego 
– dwóch kluczowych czynników dla trwania i rozwoju społeczeństw. By nie 
straciły na znaczeniu, bibliotekarki i bibliotekarze muszą umieć wyobrazić 
sobie, jak współtworzone przez nich instytucje mogą wyglądać za dwadzieścia 

lat. Wizja biblioteki przyszłości jest niezbędna dla ich rozwoju, nawet jeśli perspektywa dwóch dekad 
wydaje się abstrakcyjna i nieistotna w porównaniu z doraźnymi, dobrze zidentyfikowanymi problema-
mi. 

Spis treści 
Alek Tarkowski: Biblioteka, dobro wspólne 
Edwin Bendyk: Czytam więc jestem 
Wprowadzenie 

● O metodzie foresight 
● O projekcie 

Funkcje bibliotek 
● Czym jest biblioteka? 
● Biblioteka i jej pięć podstawowych 
funkcji 
● Alternatywy dla bibliotek 

Trendy 
● Co nas czeka w przyszłości? 

● Sześć kluczowych trendów 
● Trendy dodatkowe 
● Czynniki niepewności 
● Obraz statystyczny 

Scenariusze przyszłości bibliotek 
● Scenariusz pierwszy: Panoptykon 
● Scenariusz drugi: biblioteka oddolna 
● Scenariusz trzeci: Twórcza destruk-
cja 

Noty biograficzne 
Bibliografia 
Streszczenie raportu w języku angielskim 

Źródło: Program rozwoju bibliotek, data dostępu 31.05.2012 
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INFORMACJE DLA FACHOWCÓW 

Proszę chwileczkę poczekać, już szukam. 

 
Źródło: Poprawna polszczyzna, data dostępu 29.05.2012 

 „Mazowieckie NAJ....”– wystawa plenerowa,  
Warszawa, Biblioteka Uniwersytecka, 5-22 czerwca 2012 roku 

Wystawa plenerowa „Mazowieckie NAJ – The Best of Polish Mazovia” jest 
pierwszą częścią Otwartej Księgi Mazowsza, którą Zespół Autorski Euro-
pArt Warszawa przygotował z myślą o mieszkańcach Warszawy oraz tury-
stach z Polski i z Zagranicy.  

Wystawa będzie prezentowana od 5 do 22 czerwca 2012 roku na 
ogrodzeniu Ogrodu Dolnego BUW od strony ul. Dobrej. Otwarcie wystawy 
odbędzie się 5 czerwca 2012 roku o godz.11.00. 

1000-letnie, historyczne Mazowsze będące -de facto- kolebką kul-
tury literackiej Polski jest fascynującym miejscem na mapie Europy, które 
czeka na swoje odkrycie.Wystawa jest swoistą, otwartą formą prezentacji 

plenerowej, zarówno atrakcji geograficznych i przyrodniczych, w tym fenomenu 38 rzek Mazowsza, 
wielkiej historii, ogromnej liczby imprez i atrakcji kulturalnych, osiągnięć edukacyjnych, możliwości 
turystycznych i potencjału gospodarczego naszego województwa.  

Wystawa zorganizowana pod honorowymi patronatami Marszałka Województwa Mazowieckie-
go, Wojewody Mazowieckiego, Krajowej Izby Gospodarczej oraz Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego 
„Teraz Polska”.  

Autorzy wystawy: Eliza Hanisch i Bogdan Bartłomiej Wawrzyńczyk [Zespół EuropArt Warsza-
wa, http://www.mazowiaexpo.pl/] 
Źródło: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, data dostępu 09.06.2012 
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Fajny pomysł ze Szczecina:) 

Wspólne pisanie książki przez czytelników i osoby odwiedzające 
Książnicę Pomorską w Szczecinie - może być świetną zabawą. Naszą 
książkę od słów „Biblioteka ciągle w grze...”, tegorocznego hasła Ty-
godnia Bibliotek, nawiązującego do piłkarskiego EURO 2012, za-
cznie popularna szczecińska pisarka i dziennikarka, autorka tzw. 
literatury kobiecej – Monika Szwaja. Do niej dołączą inni pisarze 
dziennikarze, aktorzy oraz inne znaczące postaci naszego miasta. Do 
wypełnienia tekstem jest około 120 stron. Od wyobraźni i poczucia 
humoru piszących zależy jej treść. Czasu jest wiele. Książkę piszemy 
do końca roku. Współautorem może być każdy! ZAPRASZAMY!! 
 
 
 
Źródło: Książnica Pomorska, data dostępu 04.05.2012 

Najważniejsze słowa są między literami: konkurs Literacki PTWK 

Sympatyczna uroczystość wręczenia nagród laureatom XI Konkur-
su literackiego Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek odbyła 
się w czwartek 31 maja [2012 roku] w siedzibie Instytutu Badań 
Literackich PAN w Pałacu Staszica w Warszawie. Doborowa pu-
bliczność z aplauzem przyjęła werdykt jury i gorąco oklaskiwała 
wystąpienia jurorów i laureatów.  

Nagrody przyznano w czterech kategoriach: poezja, proza, 
esej oraz literatura dla dzieci i młodzieży. Otrzymali je kolejno: 
Maciej Robert za tom „Collegium Anatomicum” (Wydawnictwo Wo-
jewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji kultury w Po-
znaniu), Justyna Bargielska za „Obsoletki” (Czarne), Wojciech No-

wicki za „Dno oka. Eseje o fotografii” oraz Iwona Chmielewska za książkę autorską „Pamiętnik Blumki” 
(Media Rodzina).  

W każdej kategorii jury nominowało jeszcze po dwa inne tytuły. W skład jury XI Konkursu 
wchodzili: prof. Grażyna Borkowska (przewodnicząca), prof. Przemysław Czapliński, prof. Grzegorz 
Leszczyński, Bronisław Maj, prof. Andrzej Rostocki i prof. Piotr Śliwiński oraz przedstawiciele organiza-
torów (z głosem doradczym): Olcha Sikorska (komisarz Konkursu), Barbara Petrozolin-Skowrońska 
i Lidia Sadowiska w imieniu PTWK oraz Anna Kozłowska w imieniu Biblioteki Raczyńskich.  

Maciej Robert jest poetą, krytykiem literackim i filmowym, wydał dotychczas trzy tomy wierszy, 
publikował też w czasopismach kulturalnych, był nagradzany w wielu ogólnopolskich konkursach lite-
rackich. Bronisław Maj po odczytaniu laudacji przygotowanej przez nieobecnego prof. Piotra Śliwiń-
skiego zwrócił uwagę, że tom Macieja Roberta jest „książką o chorobie, śmierci i odchodzeniu”, a także 
że jego wiersze można z jednej strony zaliczyć do „poezji sensu” i bliżej jest mu do Czesława Miłosza, 
ale z drugiej do „poezji języka” i wtedy można się odwołać do twórczości Tymoteusza Karpowicza. Sam 
autor stwierdził jednak, że „sam widziałbym siebie bliżej Miłosza. Ale jak to brzmi!”.  

Justyna Bargielska była już kilkakrotnie nagradzana za „Obsoletki” i za inne utwory. Jest 
dwukrotną laureatką Nagrody Gdynia i III edycji konkursu poetyckiego im. Reinera Marii Rilkego. 
W laudacji prof. Grażyna Borkowska stwierdziła, że „Obsoletki” są „zbiorem miniaturowych opowiadań, 
nowelek (chciałoby się powiedzieć obsoletek)”, który „intryguje czytelnika jak dziki kwiat zniewalający 
siłą dziwnego zapachu, nieoczekiwanego kształtu, zaskakującej barwy”. Teksty Justyny Bargielskiej to 
według laudatorki „proza narracyjna, opowiadająca o wydarzeniach codziennych, prawie niezauważal-
nych”, ale „bez cienia patosu, za to z ironią, autoironią, dowcipem”.  

- To nie jest książka o fotografii – rozpoczął Bronisław Maj laudację o książce Wojciecha Łowic-
kiego, dziennikarza, krytyka kulinarnego krakowskiego wydania „Gazety Wyborczej”, tłumacza, a także 
kuratora wystaw fotograficznych i fotografa. To opowieść o czasie, ludziach, rzeczach, ich życiu 
i śmierci – dodał. Autor jednak stwierdził, że jego książka „jest też esejem o fotografii”. Powiedział rów-
nież, że pozwolił sobie „na stworzenie opowieści o fotografii jako o rzeczy najbardziej intymnej, tylko 
mojej”.  

Prof. Grzegorz Leszczyński podkreślał niezwykle walory książki Iwony Chmielewskiej. Autorka 
jest graficzną, ilustratorką i autorką książek. Zdobyła znaczne uznanie za swoją twórczość w krajach 
Dalekiego Wschodu, ale też w Ameryce Łacińskiej, Portugalii i w Niemczech. Jest laureatką wielu na-
gród, w tym Bologna Ragazii Award i bratysławskiego Złotego Jabłka. W zeszłorocznym konkursie IB-
BY „Pamiętnik Blumki” został Książką Roku w kategorii „Książka obrazkowa”. – To jest całkiem nie-
zwykła książka i to niezwykła z wielu powodów. Strona graficzna wygląda jakby była oparta na zdefek-
towanej fotografii, ale poza tym jest tu niezwykły tekst, w którym autorka opowiada o Januszu Korcza-
ku, ale bez całego martyrologicznego ciężaru. Wspaniałe też są portrety, nie tylko Janusza Korczaka, 
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który jest gdzieś w tle, ale dzieci, które pojawiają się w książce – stwierdził laudator. – Jak się pisze 
książkę samym milczeniem? – zwrócił się do autorki, która odpowiedziała, że musiała dokonać wielu 
autorskich wyborów i to było najtrudniejsze zadanie. – Starałam się pisać jak najprostszym językiem, 
jakby pisało dziecko – powiedziała i podziękowała za nagrodę literacką, co ma szczególne znaczenie, bo 
– jak powiedziała Iwona Chmielewska – po raz pierwszy został doceniony obraz, który tworzy literaturę. 
– To jest książka dla ludzi w każdym wieku, również dla dziecka, a wszystkie najważniejsze słowa są 
miedzy literami! – zakończyła laureatka nagrody.  

Tegoroczna edycja Konkursu dedykowana jest prof. Aliny Grodzkiej-Wald, zmarłej w marcu 
ubiegłego roku wybitnej badaczce literatury, uczestniczącej w poprzednich latach w pracach jury kon-
kursu literackiego PTWK.  

Współorganizatorem Konkursu jest Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu. Tegoroczny Konkurs 
uzyskał wsparcie finansowe stowarzyszenia ZAIKS. 

(na zdjęciu od lewej: Bronisław Kledzik, redaktor naczelny Wydawnictwa Media Rodzina, Iwona 
Chmielewska, laureatka nagrody, Robert Gamble, właściciel Wydawnictwa Media Rodzina, i prof. 
Grzegorz Leszczyński, członek jury) 

foto: PD 
Źródło: Rynek Książki, data dostępu 01.06.2012 

Czego jeszcze nie odróżnia Ustawodawca? 

Przeczytajcie na witrynie www.ms.gov.pl projekt z dnia 21 maja 2012 roku – Ustawa o zmianie ustaw 
regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Mniejsza o meritum, bardzo trudno je rozpoznać w 
długachnym tekście, no i widać gołym okiem, że jak Ustawodawca nie odróżniał bibliotekarza dyplo-
mowanego od bibliotekarza, tak dalej nie odróżnia. 

A w „Ocenie skutków regulacji” znajduje się passus: Aktualnie na terenie Polski zawód biblio-
tekarza oraz pracownika informacji naukowej w placówkach podległych Ministerstwu Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego wykonuje 330 osób. Przypis 56 odsyła tu do wyjaśnienia: Dane Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego stan na 1 I 2012. 

Cóż można na to odpowiedzieć? Takie dane ma MNiSW? Czy inne ustawy też się tak pisze? Czy 
to się przypadkiem nie nazywa anarchia? I jeszcze jedna uwaga: ten przypis to nie jest przypis. Ta in-
terpunkcja (w całym tekście projektu) to nie jest interpunkcja języka polskiego, to jest jakaś inna. Czy 
Ustawodawca posługujący się łamanym językiem i nie znający zasad tworzenia tekstu z przypisami 
naprawdę działa konstytucyjnie? 

Henryk Hollender  
Źródło: Henryk Hollender w Grupie Biblio na Facebook, data dostępu 29.05.2012 

Deregulacja dostępu do zawodów: finalna wersja projektu 

W dniu 21 maja 2012 roku projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych za-
wodów został skierowany do uzgodnień międzyresortowych z terminem do zgłaszania uwag do 
5 czerwca 2012 roku.  

Jednocześnie ze względu na znaczne przeredagowanie art. 5 projektu ustawy odnoszącego się 
do ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 roku Nr 189, poz. 1158, z 
późn. zm.) oraz art. 15 projektu odnoszącego się do ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie 
drogowym (Dz. U. z 2007 roku Nr 125, poz. 874, z późn. zm.), w stosunku do projektu ustawy w wersji 
z 6 marca 2012 roku, projekt ustawy został skierowany do ponownych konsultacji z zainteresowanymi 
środowiskami, z terminem do wyrażenia ponownej opinii do 5 czerwca 2012 roku. 
Pliki:  

 Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem (liczba pobrań: 2521): http://ms.gov.pl/pl/deregulacja-
dostepu-do-zawodow/download,1864,0.html  

 Załącznik nr 1 - tabelaryczne zestawienie uwag (liczba pobrań: 1213): 
http://ms.gov.pl/pl/deregulacja-dostepu-do-zawodow/download,1864,1.html 

 Załącznik nr 2 - Porównanie z krajami UE (liczba pobrań: 530): http://ms.gov.pl/pl/deregulacja-
dostepu-do-zawodow/download,1864,2.html  
Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości, data dostępu 29.05.2012 

Prof. Orłowska ponownie wiceministrem nauki 

Premier Donald Tusk powołał z dniem 28 maja [2012 roku] prof. Marię Elżbietę Orłowską na stanowi-
sko sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego - poinformował w poniedziałek na 
swojej stronie resort nauki.  

Prof. Orłowska funkcję sekretarz stanu pełniła już w MNiSW w poprzedniej kadencji rządu 
Donalda Tuska. Od lutego 2012 roku Orłowska była sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. 

Stanowisko sekretarza stanu było w resorcie nauki wolne od 2 maja br. [2012 roku], kiedy 
odwołany został prof. Stanisław Karpiński. Do jego zadań w ministerstwie należały procedury rozpa-
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trywania wniosków o finansowanie zadań ze środków finansowych na naukę, realizację zadań finan-
sowanych z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, a także za działalność Narodowego Centrum Nauki 
oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

Jak informuje na swojej stronie resort nauki, prof. Maria Elżbieta Orłowska jest specjalistą 
w dziedzinie informatyki, w zakresie baz danych oraz biznesowych systemów informatycznych. Jest 
absolwentką Wydziału Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. W 1981 otrzymała sto-
pień doktora nauk technicznych na Politechnice Warszawskiej, następnie w roku 2003 stopień DSc 
(Doctor of Science) na Queensland University w Australii oraz w roku 2004 stopień doktora habilito-
wanego nauk technicznych w Instytucie Podstaw Informatyki PAN. Od roku 2004 jest członkiem Au-
stralijskiej Akademii Nauk. 

W latach 1988-2007 była związana z Uniwersytetem w Queensland, gdzie w roku 1990 uzy-
skała nominację na stanowisko profesora na Wydziale Informatyki (Computer Science). Między 1995 
a 2007 roku pełniła tam funkcje dyrektora do spraw studiów doktorskich oraz strategii i rozwoju ba-
dań naukowych. W roku 1992 została współzałożycielem oraz dyrektorem Narodowego Centrum Ba-
dawczego w Dziedzinie Systemów Rozproszonych (znanego pod nazwą Distributed Systems Technology 
Centre). Ponadto była wieloletnim członkiem oraz kierownikiem komisji do spraw rozdziału narodo-
wych funduszy na badania naukowe i wdrożeniowe w ramach Australijskiej Rady do Spraw Badań 
Naukowych (Australian Research Council). 

Prof. Orłowska jest autorem i współautorem blisko 300 publikacji w międzynarodowych czaso-
pismach naukowych. Przewodniczyła ponad 50 międzynarodowym konferencjom naukowym w dzie-
dzinie informatyki stosowanej. Wypromowała do tej pory 32 doktorów nauk informatycznych. (PAP) 
Źródło: Nauka w Polsce – PAP, data dostępu 29.05.2012 

Ostrowski: celem ustawy o otwartych zasobach  
nie jest odebranie praw twórcom 

Celem ustawy o otwartych zasobach nie jest odebranie praw twórcom, a zobligowanie instytucji pu-
blicznych do udostępniania swoich zasobów - mówi PAP wiceminister administracji i cyfryzacji Igor 
Ostrowski. Założenia do ustawy mają się pojawić jeszcze w maju. […]  
● Więcej na portalu „Gazety Prawnej”, dokument online: http://serwisy.gazetaprawna.pl/prawo-
autor-
skie/artykuly/619808,ostrowski_celem_ustawy_o_otwartych_zasobach_nie_jest_odebranie_praw_tworc
om.html, data dostępu 28.05.2012  

Senat za nowelizacją ustawy reformującej system nauki 

Senat przyjął w środę wieczorem bez poprawek znowelizowane przepisy wprowadzające ustawy refor-
mujące system nauki. Nowelizacja przesuwa o rok datę oceny jednostek naukowych przez Komitet 
Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN). Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta.  

Jeżeli Bronisław Komorowski ją podpisze, KEJN do końca września 2013 roku będzie miał 
czas na ocenę jednostek naukowych. 

Za zmianą ustawy głosowało 84 senatorów, nikt nie opowiedział się przeciw. 
Termin pierwszej oceny jednostek naukowych przewidywała ustawa z 30 kwietnia 2010 roku - 

Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki. Zgodnie z ust. 3 w art. 32 ustawy, jednost-
ki naukowe, które w 2010 roku otrzymały kategorie naukowe na podstawie przepisów z 2004 roku, 
miały zostać ocenione przez KEJN w ciągu 24 miesięcy od dnia wejścia w życia ustawy (czyli 1 paź-
dziernika 2010 roku), a więc 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 czy 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. 

„Projekt zmiany tej oceny wynikał wyraźnie z postulatów środowiska naukowego i akademic-
kiego” - zaznaczył w czasie posiedzenia Senatu podsekretarz stanu MNiSW, Marek Ratajczak. Zapo-
wiedział, że w czerwcu tego roku ma wejść w życie rozporządzenie, które szczegółowo określi zasady 
oceniania jednostek naukowych. Ratajczak zaznaczył, że przesunięcie daty oceny parametrycznej jed-
nostek da im czas na dostosowanie się do nowych kryteriów oceny. 
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„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. 

Nowelizacja - po podpisaniu ustawy przez prezydenta i ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw - miały-
by wejść w życie w ciągu dwóch tygodni. 
Źródło: PAP - Nauka w Polsce, data dostępu 01.06.2012 

Społecznościowe indeksy cytowań? 

Obieg informacji w nauce w dzisiejszych czasach to także aktywne uczestnictwo naukowców 
i akademików w dedykowanych im serwisach społecznościowych, blogach, forach dyskusyjnych czy 
choćby na Twitterze. Obecność wzmianek, odniesień, dyskusji naukowych i cytowań w tego typu prze-
strzeni informacyjnej jest zupełnie pomijana przez tradycyjne indeksy cytowań bibliograficznych. Ser-
wisy Total Impact oraz CitedIn częściowo wypełniają tę lukę i mogą stanowić alternatywę dla tradycyj-
nych narzędzi bibliometryczych. Total Impact pozwala na śledzenie wzmianek o artykułach, zbiorach 
danych, oprogramowaniu, preprintach i prezentacjach multimedialnych opublikowanych przez daną 
osobę. […] Marcin Roszkowski  
● Cały artykuł znajdziesz tutaj Porządek rzeczy: blog Pracowni Teorii i Organizacji Bibliografii BN, data 
dostępu 29,05.2012  

Parametryzacja osiągnięć naukowych  
w naukach humanistycznych i społecznych  

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN zajął stanowisko w sprawie parametryzacji osią-
gnięć naukowych przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, kierując je na ręce minister 
nauki i szkolnictwa wyższego.  

Przedstawione w projekcie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 27 paź-
dziernika 2011 roku w sprawie kryterium i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom na-
ukowym propozycje częściowo wychodzą naprzeciw oczekiwaniom badaczy i nauczycieli akademickich 
reprezentujących nauki humanistyczne i społeczne. Dotyczy to przede wszystkim oddzielnej oceny jed-
nostek naukowych dla grupy nauk humanistycznych i społecznych, nadania wyższej rangi czasopi-
smom z listy ERIH oraz przypisu 4. o równoważnych do monografii form dorobku naukowego (choć 
równoważność niektórych form jest wielce wątpliwa). 

Jednak szczegółowe propozycje dotyczące oceny dorobku naukowego dla grupy nauk humani-
stycznych i społecznych świadczą o nieznajomości lub ignorancji specyfiki tych obszarów badawczych. 
Stąd wyrażamy swój sprzeciw i to z kilku następujących powodów: 

• Traktowanie za monografię opracowania o objętości 6 arkuszy jest w naukach humanistycz-
no-społecznych nie do przyjęcia – przypomina ono w istocie skrypt czy broszurę. Monografia w na-
ukach humanistyczno-społecznych, opatrzona w szczegółową dokumentację i bibliografię to z reguły 
opracowanie co najmniej kilkunastu-arkuszowe. Wymagana nie większa niż 6-arkuszowa monografia 
grozi temu, że solidne opracowania monograficzne znikną z rynku wydawniczego lub też, w celu uzy-
skania dużej liczby punktów parametrycznych, będą dzielone na okaleczone części nie przyczyniające 
się do rozwoju nauki. 

• Ocena monografii, nad którą badacz pracuje z reguły przez okres kilku lat na równi z punk-
tacją za najniżej oceniane czasopismo z listy JCR (20 punktów) to deprecjacja osiągnięć badawczych 
humanistyki.  

• Autorstwo za rozdział w monografiach (2 punkty) i ich redakcję naukową (3 punkty) to także 
przejaw ignorancji dla osiągnięć naukowych humanistów. W większości przypadków redagowane mo-
nografie pokazują nowe trendy badawcze, tworzenie nowych Szkół itp w określonym obszarze humani-
styki. 

• Dla humanistyki i nauk społecznych jest niedopuszczalne, aby podręczniki akademickie nie 
podlegały punktacji parametrycznej. Podręcznik jest owocem wieloletniej działalności akademickiej, 
udokumentowanej własnymi badaniami i to w nim w sposób spektakularny uwidacznia się związek 
nauki z dydaktyką wyrażany często w stwierdzeniu, że „istotą kształcenia akademickiego jest jego ści-
słe powiązanie z nauką”. Specyfiką podręczników w dyscyplinach humanistyczno-społecznych jest to, 
że nie przedstawiają one jednoznacznej i nie podlegającej często dyskusji wiedzy. Ich autorzy z gąszczu 
niekiedy sprzecznych danych i konkurujących ze sobą teorii stanowiących podstawę interpretacji tych 
danych, a także na podstawie wyników własnych badań, dokonują niezbędnych syntez i integrują wy-
stępującą w danej dyscyplinie wiedzę, odwołując się przy tym do bogatych źródeł bibliograficznych. Na 
tym polega specyfika badawcza autorów podręczników akademickich reprezentujących te dwa obszary 
nauki. 

• Niepokój środowisk humanistyczno-społecznych budzi ocena parametryczna czasopism, 
szczególnie w kontekście proponowanych przez MNiSzW kryteriów oceny, które nie przylegają do spe-
cyfiki czasopism (szczególnie polskojęzycznych) do tego obszaru badań. Pozwalamy sobie zachować 
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dyskrecję jeżeli chodzi o nazwiska niektórych naszych wybitnych badaczy w zakresie humanistyki, 
których indeks cytowań jest zerowy lub bliski zera! To podważa celowość oceny czasopism w tym ob-
szarze nauki z tego punktu widzenia. To samo dotyczy takich kryteriów jak: zagraniczna afiliacja auto-
rów publikacji naukowych, umiędzynarodowienie recenzentów, redaktor językowy, redaktor staty-
styczny, redaktor tematyczny. Są to kryteria być może oczywiste dla nauk ścisłych i przyrodniczych – 
dla humanistów brzmią one niekiedy wręcz humorystycznie. 

• Tak skonstruowany system ocen spowoduje (i już powoduje) bardzo utrudniony dostęp do 
środków na badania, ponieważ uczeni reprezentujący nauki humanistyczne i społeczne przegrywają w 
starciu z przedstawicielami innych dyscyplin. Jaskrawym tego przykładem są wyniki konkursu MA-
ESTRO na granty Narodowego Centrum Nauki. 

Reasumując, uważamy, że zaproponowane kryteria oceny parametrycznej i ocen czasopism dla 
nauk humanistycznych i społecznych wymagają radykalnej rewizji. Są one nieadekwatne do specyfiki 
wspomnianych nauk. Ich zastosowanie w postaci zaproponowanej w Rozporządzeniu Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego, wbrew oczekiwaniu, nie wpłynie na rozwój tych nauk – wręcz odwrotnie, może 
ten rozwój zahamować. 

Bogusław Śliwerski 
Źródło: Pedagog.blogspot.com, data dostępu 27.05.2012 

Komitet ds. cyfryzacji o otwartych zasobach 

Dostęp do zasobów informacyjnych jest warunkiem rozwoju społecznego. Dzięki temu ludzie będą mieli 
szansę na tworzenie innowacyjnych rozwiązań, szkoły będą lepiej uczyć, powstaną też narzędzia wspie-
rające aktywność obywatelską. W końcu – dzięki otwartym zasobom opłacać się będzie korzystać z In-
ternetu i w Internet inwestować. Otwieranie zasobów to bowiem projekt tworzący popyt i podaż na 
usługi cyfrowe – mówił 23 maja w czasie posiedzenia Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji  wicemi-
nister administracji i cyfryzacji Igor Ostrowski. 

- Jako pierwsze powinny być otwierane zasoby edukacyjne, naukowe i kulturowe – ze względu 
na ich społeczną wagę – zaznaczył min. Ostrowski i zaproponował roboczą definicję zasobów informa-
cyjnych: To zasoby, które stanowią źródło wiedzy, a zostały wytworzone i/lub finansowane przez insty-
tucje publiczne. A zatem – opinie, analizy, sprawozdania, raporty, publiczne bazy danych, a także 
utwory w rozumieniu prawa autorskiego. 

Treści te można dziś podzielić na dwa rodzaje – mówił min. Ostrowski: 
- informacje sektora publicznego (informacje o sprawach publicznych) regulowane Ustawą 

o dostępie do informacji publicznej z 2001 roku – w tym wypadku oprócz już istniejącego systemu BI-
Pów trzeba zapewnić dostęp do surowych danych, na wzór www.data.gov lub data.gov.uk 

- treści oraz źródła wiedzy, które nie dotyczą bezpośrednio spraw publicznych procedowanych 
w administracji i nie są regulowane tą ustawą, ale są tworzone lub finansowane przez Państwo i po-
winny być dostępne dla obywateli – w tym wypadku trzeba pracować nad nowymi przepisami, pamięta-
jąc przy tym, że instytucje, w których dyspozycji są konkretne zasoby, powinny mieć dużą elastyczność 
w ich udostępnianiu. 

Trzy modele udostępniania zasobów 
W jaki sposób udostępniać zasoby publiczne? Min. Ostrowski pokazał trzy możliwe modele: 

- publikacji treści w sieci, np. poprzez centralne repozytorium informacji publicznej (centralne z punk-
tu widzenia użytkownika, którzy z jednego miejsca może skorzystać z wielu zbiorów, używając 
przy tym – jak zaznaczył minister Michał Boni – jednego loginu) 

- model pośredni – czyli zasoby nie tylko publikowane ale także udostępniane do eksploatacji (ponow-
nego wykorzystania) w określonym zakresie lub z pewnym opóźnieniem (po upływie przyzna-
wanego okresu wyłączności).  

- udostępnianie zasobów na wolnych licencjach – ten, kto z zasobów skorzysta, może je twórczo prze-
twarzać i nadawać im nową wartość. Ten model pozwala zatem przenieść wartość ekonomiczną 
z zasobu na usługi dodane. 
W dwóch ostatnich modelach dopuszczalne będzie, w uzasadnionych przypadkach, na pobie-

ranie opłat. Przykładem może być prawo poboru opłat przy wykorzystywaniu zasobów dla celów ko-
mercyjnych. W tym duchu ruchomiony został portal INA w Francji, gdzie scyfryzowane zasoby audio-
wizualne może oglądać każdy za darmo w streamingu, ale już za nagrania w wysokiej rozdzielczości 
pobiera sięopłaty 

Jak zdecydować, który z nich wybrać? 
Każdy podmiot, który dysponuje zbiorami danych i wiedzy powstałymi z funduszy publicznych, 

musi 
1. oszacować koszty i korzyści wynikające z dobrowolnego udostępniania swoich zbiorów 
2. zastanowić się, czy i w jaki sposób ten zbiór ma poszerzyć szeroko pojętą domenę publiczną 

(czy np. powinien umożliwiać dalszą eksploatację lub podlegać prawu do ponownego wykorzystania) 
3. rozstrzygnąć, czy zasób ma być udostępniany za pośrednictwem repozytorium 
4. zdecydować, czy za udostępnianie należy pobierać opłaty (bo „otwarte” nie równa się „bez-

płatne”). 
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Każdy podmiot będzie miał swobodę decyzji także decyzji „wypisania się” z systemu w uzasad-
nionych przypadkach 

- Przed nami wszystkim zaś stroi debata, czym są zasoby publiczne, kiedy publiczne być prze-
stają – mówił min. Ostrowski. Na wagę tego problemu zwrócili też uwagę obecni na posiedzeniu przed-
stawiciele Ministerstwa Kultury, Rządowego Centrum Legislacji, archiwów naukowych, resortu finan-
sów i ministerstwa nauki. 

Szef MAC Michał Boni mówił o tym, jak wielki entuzjazm budzi idea otwierania zasobów wśród 
wielu zainteresowanych podmiotów obywatelskich. – Trzeba jednak pamiętać, by szukać racjonalnych 
rozwiązań i porozumienia ze wszystkimi zainteresowanymi – dodał. Zdaniem Boniego trzeba przedys-
kutować następujące problemy: 

1. Jak wyznaczyć obszar informacji publicznej – co powinno być chronione (potrzebna nam 
jest otwarta debata o ryzyku związanym z otwartym dostępem do informacji publicznej) 

2. Jak utrzymać autonomię decyzji pojedynczych instytucji w sprawie otwierania zasobów, ale 
nie dopuścić do tego, by każdy robił to inaczej (model silosowy) – Tu pomóc może stałe uwzględnianie 
punktu widzenia użytkownika. 

3. Jak ma wyglądać współpraca nauki z podmiotami gospodarczymi w modelu „otwartym” 
i ”zamkniętym” 

4. Jak lepiej zabezpieczać internetowe witryny instytucji publicznych 
5. Jak tworzyć zasady prawne dotyczące udostępniania danych (z jednej strony otwarte zasoby 

budują wizerunek otwartego państwa. Z drugiej – otwieranie zasobów to długi proces, czasu wymaga 
przecież sama digitalizacja). Nie do przecenienia są kwestie własności intelektualnej. 

6. Obszar kosztów – gdzie powinny być pobierane płatności, gdzie nie. Czy możliwe są np. tym-
czasowe odpłatności? 
Źródło: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, data dostępu 27.05.2012 

___________________________________________________________________________ 

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

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

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

Wojciech Rozwadowski 

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

SBP/268166269865948?sk=wall 

 

 
ISBNik: Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych  

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
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.  
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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.  


