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R. 7, z. 8 (181): poniedziałek, 14 maja 2012 roku 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zapraszam na codziennie aktualizowaną  
stronę ISBNiKa na Facebooku 

Z ŻYCIA SEKCJI: TYDZIEŃ BIBLIOTEK 8-15 MAJA 2012 ROKU 

 

UKD rządził!!!  
Czyli Tydzień Bibliotek w Wyższej Szkole „Humanista” w Sosnowcu 

 W tym roku hasłem Tygodnia Bibliotek jest "Biblio-
teka ciągle w grze!". Postanowiłyśmy więc obudzić 
swojego sportowego ducha. Nasza sportowa sesja 
zdjęciowa jest troszkę z przymrużeniem oka, bo za-
miast imion na koszulkach mamy symbole UKD 
(ciekawe, kto pokusi się o odgadnięcie któregoś) nie-
które przedstawiające nasze zainteresowania ,inne 
....raczej są do pośmiania ;) Szpilki do piłki noż-
nej....czemu nie!? Poza tym trzeba przyznać, ze jak 
się ma taki DREAM TEAM to Biblioteka musi być 
ciągle w grze ;) Chciałybyśmy podziękować naszemu 
koledze Arkowi Kaczorowi za wykonanie tak prze-
pięknych zdjęć. 
Fotorelację ze sportowej sesji znajdziesz tutaj >>>: 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.433088306704340.105241.178658982147275&type=1  
Źródło: Biblioteka Wyższej Szkoły „Humanista” w Sosnowcu, data dostępu 11.05.2012 
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● Odjazdowy bibliotekarz, 8 maja 2011 roku – relacja: 
http://www.youtube.com/watch?v=zQlQEXfZuZw  

● Relacja z Jaraczewa (Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo): 1 maja 2012 roku 
http://www.biblioteka.jaraczewo.pl/index.php?id=114&c=52&strona=0 

● Odjazdowy Bibliotekarz 2012 w gminie Chocz, 1 maja 2012 roku: 
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.398283473528290.88228.187835921239714
&type=1 

● Odjazdowy Bibliotekarz w Sieradzu - sieradzkatv.pl, 10 maja 2012 roku: 
http://www.youtube.com/watch?v=m5eUIUIa_xs&feature=related 

● Szlakiem Sieradzkich Bibliotek - rajd rowerowy. We wtorek 8 maja 2012 roku w Sieradzu 
odbyła się impreza „Odjazdowy Bibliotekarz", podczas której odbył się rajd rowerowy po sie-
radzkich bibliotekach i festyn na sieradzkim Rynku.: 
http://www.youtube.com/watch?v=155ZFdIESJE&feature=share  

● Odjazdowy bibliotekarz w Elblągu. Wspólna majówka elbląskich bibliotekarzy oraz miło-
śników książek i bibliotek: rowery, nordic walking, kurs pierwszej pomocy i ognisko. Cał-
kiem odjazdowa impreza ;) (fot. Dominik Żyłowski): 
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150814724592339.425761.168577022338
&type=1  

● Odjazdowa Łódź 2012. Trzecia łódzka edycja zapowiada się bardzo fajnie, warto w najbliż-
szą niedzielę [13 maja 2012 roku] przyjechać na Odjazdowego Bibliotekarza i wyruszyć 
w trasę szlakiem bibliotecznym :-) Na mecie wiele atrakcji! Start 13 maja o godz. 16:00 – Bi-
blioteka AHE, ul. Sterlinga 26: 
http://www.youtube.com/watch?v=C5JoSn83t9M&feature=related 

● Odjazdowy Bibliotekarz 2012 w Krakowie, sobota, 19 maja 2012 roku: 
http://www.youtube.com/watch?v=P8MbESk6fhE  

● Trójmiejski odjazd z książką, sobota, 19 maja 2012 roku,: 
http://www.facebook.com/events/379814002071525/?context=createhttp://  

SZKOLENIA 

Szkolenie animatorów otwartej edukacji, nauki i kultury w Krakowie  

Jeśli otwartość jest nie tylko Twoją cechą charakteru, ale chcesz także inspirować ludzi i pomagać in-
nym, wierzysz, że dostęp do kultury, nauki i edukacji jest podstawowym czynnikiem rozwoju naszego 
kraju, to już dziś zgłoś się na szkolenie animatorów otwartej edukacji, nauki i kultury. W tym roku 
spotykamy się w Krakowie.  

Zapraszamy szczególnie osoby, które lubią szkolić, interesują się otwartością – nauczycieli, 
którzy wykorzystują nowoczesne technologie w pracy z uczniami, bibliotekarzy, osoby działające 
w sektorze pozarządowym, pracowników instytucji edukacyjnych. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy 
będą przygotowani do prowadzenia podstawowych szkoleń z zakresu otwartej edukacji, nauki i kultury 
oraz promowania idei otwartości w swoim środowisku zawodowym.     Od przyszłych animatorów 
oczekujemy podejmowania aktywności w celu dalszego promowania i popularyzacji wiedzy. Przyszłego 
trenera otwartości powinny cechować: 
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1.    aktywność i zapał do pracy społecznej; 
2.    zainteresowanie ideą otwartości; 
3.    znajomość zagadnień związanych z profilem działania Koalicji; 
4.    znajomość podstaw prawa autorskiego; 
5.    biegłość w obsłudze komputera; 
6.    umiejętność wyszukiwania informacji w Internecie; 
7.    znajomość języka angielskiego (wszystkie warsztaty będą prowadzone w języku polskim, ale będą 
wykorzystane materiały angielskojęzyczne). 

Program szkolenia obejmie wykłady i warsztaty z zakresu: świat współczesnej informacji 
i mediów, Domena publiczna, prawo autorskie i wolne licencjonowanie, Open Access, wolne i otwarte 
oprogramowanie, otwarta kultura, otwarte zasoby edukacyjne w Internecie oraz nowe technologie. 

Czas szkolenia: 5-7 lipca 2012 roku (3 pełne dni szkoleniowe) 
Miejsce: Kraków, Akademia Górniczo-Hutnicza 
Koszt udziału w szkoleniu to 50 zł /osobę. Kwota zostanie przeznaczona na druk materiałów 

szkoleniowych. Organizatorzy pokrywają nocleg każdego uczestnika (środa-sobota) i wyżywienie pod-
czas szkolenia. Dojazd we własnym zakresie. Formularz zgłoszeniowy 
[https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFdWN0ZGN0p4RWdQUzIzT1FhZFNhZ3c6
MA#gid=0] należy wypełnić do 1 czerwca. Informacja o przyjęciu na szkolenie zostanie przesłana 
uczestnikom po zakończeniu rekrutacji. 

Bożena Bednarek-Michalska 
Źródło: Nowy EBiB, dokument online: http://www.nowyebib.info/wiadomosci/1075-szkolenie-
animatorow-otwartej-edukacji-nauki-i-kultury-w-krakowie, data dostępu 11.05.2012 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 

Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce  

Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce / 
Aut.: Witold Marciszewski i in. Warszawa: Ministerstwo 
Nauki i  Szkolnictwa Wyższego, 2011,– 20 s.  

Dokument online: 
http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ministerstwo/Pub
likacje/20110216_MNISW_broszura_210x210.pdf  

Niniejsze opracowanie zostało wykonane przez Zespół do Spraw Ety-
ki w Nauce, który doradzał Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
w latach 2009 – 2010. W skład Zespołu wchodzili: prof. dr hab. Wi-
told Marciszewski – przewodniczący, prof. dr hab. Andrzej Górski, 
prof. dr hab. Jan Hartman, prof. dr hab. Aurelia Nowicka, prof. dr 
hab. Ryszard Nycz, prof. dr hab. Henryk Samsonowicz, prof. dr hab. 

Jerzy Szacki, ks. prof. dr hab. Andrzej Ryszard Szostek, prof. dr hab. Aleksandra Feliksa Wiktorowska.  

Spis treści 

Skład Zespołu do Spraw Etyki w Nauce  
Słowo wstępne Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
Wstęp  
Część 1: POWINNOŚCIPODMIOTUZAMAWIAJĄCEGOIPRZYJMUJĄCEGORECENZJE 
1. Właściwy dobór recenzentów  
2. Umowy o przygotowanie recenzji  
3. Niezależność opinii recenzentów  
4. Konflikt interesów w postępowaniu recenzyjnym  
5. Wynagrodzenie za sporządzenie recenzji  
6. Poufność w procedurach recenzyjnych  
7. Przypadki sporne w postępowaniu recenzyjnym  
8. Nieprawidłowości i nadużycia w procedurach recenzyjnych  
Część 2: POWINNOŚCIRECENZENTÓW 
1. Kompetencje recenzentów  
2. Konflikt interesów stron postępowania recenzyjnego  
3. Dopełnienie obowiązków formalnych recenzentów  
4. Rzetelność i uczciwość w sporządzaniu recenzji  
5. Spójność i rzeczowość recenzji  
6. Sumienność i dyskrecja recenzentów  
Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, data dostępu 09.05.2012 
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European Peer Review Guide: Integrating Policies and Practices into Coher-
ent  

European Peer Review Guide: Integrating Policies and Practices 
into Coherent. Strasbourg: European Science Foundation, 
2011,– 88 s.; ISBN 978-2-918428-34-3 

Dokument online: 
http://www.vr.se/download/18.2ab49299132224ae10680001647/European
+Peer+Review+Guide.pdf 

Wytyczne European Science Foundation dotyczące procedur recenzowania 
publikacji naukowych 

Źródło: Emanuel Kulczycki, korespondencja nadesłana 09.05.2012 

Poradnik autora, redaktora, tłumacza  

Poradnik autora, redaktora, tłumacza / Barbara Osuchowska. 
Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2011,– 240 
s.; ISBN  978-83-60434-96-3 

Książka skierowana przede wszystkim do wydawców, bo to oni dziełu autora 
nadają ostateczny kształt. Ich działalność ma ważny społecznie cel: przekaza-
nie czytelnikowi we właściwy sposób przydatnych mu treści. 

Dążąc do tego celu, każdy wydawca podejmuje dwojakiego rodzaju 
działania: nie tylko przeobraża dzieło w gotową książkę, lecz także stara się 
zabiegać o poprawność, aktualność i komunikatywność przekazywanych tre-
ści.  
● Spis treści, dokument online http://www.exit.pl/poradnik.htm#spis  
Zamówienia realizuje sklep internetowy wydawnictwa „Exit”, dokument onli-

ne: http://www.exit.pl/poradnik.htm, data dostępu 07.05.2012 

Zwiększ wpływ i widoczność swoich badań – podręcznik w PDF 

Chciałbym zaprosić do ciekawej i darmowej lektury – 
podręcznika, który może zainteresować nie tylko na-
ukowców, ale również zarządzających nauką, biblioteka-
rzy i wszystkich, którzy mają „coś wspólnego” 
z prowadzeniem badań naukowych. W zeszłym roku na 
blogu „Impact of Social Sciences” 
[http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2011/04

/14/maximizing-the-impacts-of-your-research-a-
handbook-for-social-scientists-now-available-to-

download-as-a-pdf/] ukazało się zaproszenie do lektury 
podręcznika „Maximizing The Impacts Of Your Research: 

A Handbook For Social Scientists”. W wolnym tłumaczeniu wolałbym oddać ten tytuł jako „Zwiększa-
nie wpływu i widoczności Twoich badań: podręcznik dla humanistyki i nauk społecznych”. Po prostu 
podział na nauki społeczne i humanistykę w Polsce oraz w krajach anglosaskich jest problematyczny. 
Podręcznik porusza wiele ważnych kwestii, o których po prostu warto wiedzieć. Na przykład 
w Rozdziale 2.1. Jak charakterystyczne jest twoje nazwisko? jest poruszone zagadnienie „unikalności 
badacza” i jego ID – pisałem już częściowo o tym we wpisie ”Imiona i nazwiska naukowców – problem 
standaryzacji baz i zliczania dorobku” [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/imiona-i-nazwiska-
naukowcow-problem-standaryzacji-baz-i-zliczania-dorobku/]. 

O czym jest podręcznik? Książka ta to wynik pracy zespołu pracowników naukowych z London 
School of Economics, University of Leeds oraz Imperial College. Zespół pracował nad projektem doty-
czącym „oddziaływania badań”, metod pomiaru i ewaluacji wpływu badań na sferę publiczną. Autorzy 
piszą przewrotnie we wstępie, że istnieją akademicy, którzy są zainteresowani robieniem badań, które 
nie mają wpływu na żadnego naukowca, ani nie przekładają się na „życie codzienne” – tacy naukowcy 
produkują swoje pracę, aby postawić je na półce, gdzie przez dekadę nikt ich nie dotknie, nie przeczy-
ta, nie dostrzeże. Autorzy twierdzą natomiast, że można w taki sposób uprawiać te same badania, aby 
miały wpływ (i było widoczne) dla kolegów z akademii, dla biznesu, mediów i społeczeństwa. I o tym 
traktuje ten podręcznik. Poniżej przedstawiam skróconą wersję spisu treści, a sam podręcznik można 
pobrać tutaj: 
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http://www2.lse.ac.uk/government/research/resgroups/LSEPublicPolicy/Docs/LSE_Impact_Handbo
ok_April_2011.pdf.  

Można zadać sobie pytanie: czy warto poświęcać czas na to, aby czytać o zwiększaniu widocz-
ności swoich badań, zamiast po prostu uprawiać naukę? Pytanie jest może i zasadne, ale pokazuje 
brak zrozumienia pewnych mechanizmów: tak jak kiedyś musieliśmy mieć mecenasa, sponsora, księ-
cia, na temat którego pisaliśmy wiersze – tak teraz – musimy mieć granty, projekty. A te są możliwe 
tylko wtedy, gdy mamy już jakieś publikacje, jesteśmy naukowcami takimi, w których warto zainwe-
stować. I właśnie o tym jest ta książka. 

CZĘŚĆ A – Maksymalizacja wpływu badań  
Rozdział 1: Co kształtuje cytowanie publikacji naukowych? 
Rozdział 2: Poznaj swoje mocne strony: używanie systemów śledzenia cytowań 
Rozdział 3: Podstawowe miary akademickiego wpływu 
Rozdział 4: Bądź częściej cytowany 

CZĘŚĆ B – Maksymalizacja wpływu badań poza akademią 
Rozdział 5: Źródła i wzorce zewnętrznych wskaźników wpływu 
Rozdział 6: Czy istnieje luka pomiędzy pracą akademicką a zewnętrznym oddziaływaniem? Jak 

mogła powstać? Jak może być zredukowana? 
Rozdział 7: W jaki sposób naukowcy osiągają zewnętrzne oddziaływanie 
Rozdział 8: Zrozumienie, śledzenie i porównywanie zewnętrznych oddziaływań dla organizacji 
Rozdział 9: Powiększanie wpływu badań 

Emanuel Kulczycki 
Źródło: Warsztat badacza komunikacji, data dostępu 08.05.2012 

INFORMACJE DLA FACHOWCÓW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
26-27 maja 2012 roku,  
Warszawa, Mariensztat 

 

 

BiblioGrill (wyd. 6) we Wrocławiu!  
26 maja 2012 oku 

Już 26 maja kolejny BiblioGrill, tym razem we Wrocławiu. Tematem 
przewodnim tej edycji jest Biblioteka przestrzenią relacji i ko-
munikacji. […]: Krzysztof Lityński  

Więcej: http://bibliogrill.pl/?p=524, data dostępu 09.05.2012 

Jak ewaluować naukę, czyli ciekawe przypadki impact factoru 

Jak ocenić znaczenie badań naukowych? Jak zmierzyć jakość odkrycia? Jak odsiać doświadczalne 
ziarna od plew? Na świecie prowadzi się coraz to więcej i więcej badań naukowych, a powszechny do-
stęp do infomacji - i publikacji - przez internet sprawia, że zalewa nas fala doniesień o coraz to nowych 
odkryciach. Świat nauki ma jednak kilka metod, które pozwolą nam ocenić, czy badania, o których 
czytamy tu i tam, są warte rozgłosu, czy funta kłaków nie warte. Najpowszechniej stosowaną zaś jest 
wskaźnik opracowany przez Institute for Scientific Information, znany pod angielską nazwą impact 
factor. 

Impact factor, gdyby miał polską nazwę, nazywałby się zapewne wskaźnikiem wpływu. Bo i to 
właśnie mierzy - wpływ, jaki wyniki danych badań mają na dalszy rozwój nauki. Jak to robi? W naj-
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prostszy możliwy sposób: sprawdzając, jak często cytowana jest dana praca. Bo im cześciej jest cyto-
wana, tym bardziej jest popularna, tym większa liczba badaczy ją przeczytała i być może się zainspiro-
wała.  

To jest jednak bardzo uproszczone postawienie sprawy. Impact factor nie mierzy bowiem cyto-
walności poszczególnych publikacji - jest on obliczany dla całych pism. Może się więc zdarzyć, że pu-
blikacja mierna trafi jakimś cudem do pisma o wysokim impact factorze - podnosząc tym samym pre-
stiż autora (bo łatwiej wówczas o finansowanie), ale nie wpływając znacząco na prestiż pisma. Ale dzia-
łać może to i w drugą stronę - jedna dobrze ulokowana publikacja może odmienić oblicze żurnala. Ale 
o tym za moment. 

Impact factor jest wskaźnikiem aktualnym - obliczany jest przez Thomsona Reutersa (firmę, 
która przejęła ISI) corocznie, na podstawie cytowań z dwóch poprzednich lat. Jego wartość dla różnych 
pism dobrze zatem obrazuje aktualne trendy w nauce. Te publikujące interesujące badania, przyciąga-
jące uwagę wielu badaczy, będą bowiem cytowane często i gęsto, zaś impact factor pisma będzie rósł. 

Nie wszyscy jednak są z takiego stanu rzeczy zadowoleni, ze wspomnianego już wcześniej po-
wodu: bowiem wskaźnik ten mówi nam o jakości pisma, nie zaś poszczególnych publikacji. Stąd też 
biorą się próby opracowania podobnych wskaźników, które lepiej opisywałyby naukową rzeczywistość. 
Jednym z takim wskaźników jest indeks Hirscha, który - w uproszczeniu - pozwala określić znaczenie 
prac naukowych badacza. Jest on z pewnością nieco lepszym narzędziem opsiującym dorobek bada-
cze, ale idealny też nie jest. Nie uwzględnia on bowiem wielu czynników: dlaczego, dla przykładu, praca 
była cytowana (bo mogła być równie dlatego, że zawierała bzdury); którym autorem pracy był badacz; 
ile prac dany badacz opublikował. Indeks Hirscha można w dodatku łatwo zmanipulować poprzez au-

tocytowanie: czyli cytowanie własnych prac. 
Wykres ilustrujący zasadę obliczania indeksu Hirscha. Po detale od-
syłam jednak na wiki.•wiki (domena publiczna) 

Ale i impact factor nie jest wolny od tego typu problemów. 
I tu dochodzimy do dwóch przykładów, o których dzisiaj chciałem 
w zasadzie opowiedzieć. Pierwszy przykład pochodzi sprzed pięciu 
lat. W 2007 roku redaktorzy fachowego pisma medycznego 
o dźwięcznej nazwie Folia Phoniatrica et Logopaedica postanowili 
zaprotestować przeciwko stosowaniu impact factoru wszędzie i jako 
lekarstwo na każdą bolączkę. Bo jak już wspomniałem, impact fac-
tor, chociać dostarcza nam sporo informacji, idealny jednak nie jest; 
nadużywany zaś jest do wywierania nacisku finansowego i prestiżo-
wego na badaczy. W ramach protestu redaktorzy pisma napisali 
krótką notkę, w której zacytowali wszystkie artykuły opublikowane 
w żurnalu w poprzednich dwóch latach. Na skutek tego autocytowa-

nia IF pisma wzrósł z 0.66 do 1.44 w roku kolejnym. Protest poskutkował jednak głównie tym, że 
Thomson Reuters postanowił wykluczyć pismo z impact factorowej klasyfikacji w dwóch kolejnych la-
tach. Ot i padła rebelia. 

Drugi przykład tego, jak można zmanipulować impact factor jest nieco tylko świeższy. W 2008 
roku Acta Crystallographica Section A, pismo publikujące najważniejsze doniesienia z dziedziny kry-
stalografii, opublikowało pracę przeglądową George'a Sheldricka z uczelni w Goettingen dotyczącą hi-
storii SHELX. SHELX to open-source'owy program rozwijany przez Sheldricka już od lat 60. poprzed-
niego stulecia, bardzo powszechnie stosowany przez krystalografów. Sheldrick w swojej przeglądówce 
umieścił zaś następujące zdanie: 

"Ta publikacja może służyć jako referencja do literatury przedmiotu, gdy jeden lub więcej 
open-source'owych programów SHELX (a także wersja firmy Bruker AXS - SHELXTL) jest stosowanych 
w trakcie rozwiązywania struktur kryształów." 

To mniej więcej tak, jak gdyby Bill Gates opublikował króciutką pracę o, weźmy na to, począt-
kach Microsoftu, a na końcu napisał: gdy użytkownik w czasie opisywanych badań korzysta z OS 
Windows, niniejsza praca może być cytowana jako literatura przedmiotu. 

Publikacja poskutkowała tym, że Acta Crystallographica Section A, które do tej pory miało 
przyzwoity jak na niszowe pismo IF nieco powyżej dwóch, w 2009 roku poszybowało. I to poszybowało 
wysoko do wartości blisko 50, z piedestału spychając np. Nature (w 2009 - 31.434), Science (28.103), 
a nawet New England Journal of Medicine, który zazwyczaj plasuje się na drugim miejscu pośród pism 
o najwyższym IF (47.050). Jedyne pismo, którego pozycja nie została zagrożona to CA: A Cancer Jour-
nal for Clinicians, którego IF w 2009 sięgał blisko 88, obecnie zaś wynosi ponad 94. 

W tym jednak przypadku liczyć można na sprzężenie zrotne systemu. Jeśli Acta Crystallogra-
phica Section A nie opublikuje (a raczej już nie opublikowało) artykułu, który wywołałby podobną la-
winę cytowań jak praca Sheldricka, w raporcie cytowań na obecny rok - który ukaże się jednak dopiero 
w lecie przyszłego roku - pismo prawdopodobnie wróci do swojego uprzedniego poziomu. 

Może więc nie jest impact factor wskaźnikiem idealnym, ale jak się nie ma, co się lubi, to się 
lubi, co się ma. A idealnego miernika znaczenia i wpływu publikacji jeszcze nikt nie wymyślił. No, może 
poza Noblem, ale też i jest ten wskaźnik ograniczony do kilku zaledwie dziedzin, a w nich do trzech 
tylko osób rocznie...  
Źródło: Na temat, data dostępu 06.05.2012 
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Google Scholar Metrics – nowe narzędzie bibliometryczne 

Google od kilku lat stara się wejść w świat bibliometrii, baz tekstów naukowych oraz obliczania wpły-
wu naukowców i czasopism. Potentat internetowy otworzył w zeszłym roku Google Scholar Citations, 
a już od jakiegoś czasu może służyć jako narzędzie do importu danych bibliograficznych. Od ponad 
miesiąca zabieram się do napisania tekstu o nowym rozwiązaniu dołączonym do „platformy Scholar” – 
Google Scholar Metrics – tyle czasu zabrało mi wyrobienie sobie zdania na ten temat. Trzy tygodnie 
temu napisała do mnie Pani Magdalena Szuflita, co sądzę o tym produkcie – wówczas odpisałem, że 
traktuję to jako „TOP 10″ czasopism naukowym. Zdania nie zmieniłem.  

Czym jest Google Scholar Metrics? Google w Prima aprilis, tj. 1 kwietnia tego roku odpaliło 
kolejny moduł „platformy Scholar”. Obecnie można powiedzieć, że mamy wyszukiwarkę materiałów 
naukowych (po prostu: Google Scholar), możliwość stworzenia profilu autora i obliczanie jego współ-
czynników wpływu (Google Scholar Citations) – do tego natomiast Google dołożyło moduł obliczania 
współczynnika wpływu czasopisma naukowego, czyli właśnie Google Scholar Metrics. W tekście opisu-
jącym podstawowe cechy oraz wady i zalety nowego produktu Cabezas-Clavijo i Delgado-López-Cózar 
napisali, że Google wkracza w samo serce bibliometrii: wyliczanie wpływu czasopism”. 

W pierwszej fazie produktu – czyli w tej, do której mamy obecnie dostęp – Google uwzględniło 
artykuły z czasopism opublikowane w latach 2007–2011 (założenie jest takie, że czasopismo w tym 
czasie musiało opublikować co najmniej 100 artykułów) oraz – dodatkowo – uwzględnia się tylko te 
czasopisma, które były co najmniej raz zacytowane (i jest to widoczne w Google Scholar). Innymi słowy: 
nie bierze się pod uwagę czasopism z h-index=0. 

Nie ma co ukrywać, że to, co robi Google, to przygotowanie (albo chociażby próba) zmierzenia 
się z tym, co jest robione w ramach Journal Citations Reports (JCR), czyli nazywaną w Polsce „listą 
filadelfijską”. Google klasyfikuje czasopisma ze względu pięcioletni indeks Hirscha czasopism, nato-
miast w ramach JCR obliczany jest dwuletni Impact Factor.  

Obecnie można wybrać „topowe” czasopisma według języka publikacji (niestety nie ma polskie-
go) oraz wyszukiwać czasopisma po tytułach/słowach kluczowych. Poniżej widoczny jest printscreen 
z klasyfikacją czasopism w języku angielskim ze słowem kluczowym: „philosophy”. 

[…] 

Emanuel Kulczycki 
● Cały tekst na blogu „Warsztat badacza komunikacji”, dokument online: 
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/google-scholar-metrics-nowe-narzedzie-bibliometryczne/, data 
dostępu 06.05.2012 
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Nie Oskar, nie Nobel, ale Ikar: nominacja do IKARa 2012 
dla Elżbiety Stefańczyk 

W czasie trzecich Warszawskich Targów Książki przyznano nominacje do na-
grody sezonu wydawniczo-księgarskiego Ikar 2012. W kategorii bibliote-
karz/bibliotekarka nominację otrzymała Elżbieta Stefańczyk, Prezes Stowarzy-
szenia Bibliotekarzy Polskich. Kapituła nagrody uznała dbałość o godność za-
wodu bibliotekarza i skuteczne od lat przewodzenie Stowarzyszeniu Bibliote-
karzy Polskich przez Elżbietę Stefańczyk. 
● zobacz fotorelację z wręczania nagród:  
http://www.sbp.pl/galeria/szczegoly?galeria_id=5113  
Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 10.05.2012 

Magellan za spacerowniki: nagrody dla najlepszych przewodników wręczone 
po raz czwarty 

10 maja [2012 roku] podczas konferencji "Książki dla turysty", zorganizo-
wanej w ramach 3. Warszawskich Targów Książki, ogłoszono wyniki 
czwartej edycji konkursu "Najlepsze publikacje turystyczne".  

Zgłaszane przez wydawców publikacje rozpatrywano w następują-
cych kategoriach: przewodnik tekstowy, przewodnik ilustrowany, prze-
wodnik kieszonkowy, przewodnik dla aktywnych, mapa i plan turystycz-
ny, książka podróżnicza, album, wydarzenie roku. Wydawcy z dużą ocho-
tą wychodzą naprzeciw potrzebom podróżników, co też komisja konkur-
sowa odnotowała z radością i powołała dwie nowe kategorie: przewodnik 

dla dzieci i przewodnik mobilny.  
Jury w składzie: Krzysztof Rąpała - przewodniczący, Piotr Dobrołęcki (redaktor naczelny mie-

sięcznika "Magazyn Literacki KSIĄŻKI"), Ewa Tenderenda-Ożóg (zastępca redaktora naczelnego "Maga-
zynu Literackiego KSIĄŻKI"),  Łukasz Gołębiewski (prezes Biblioteki Analiz Sp. z o.o.) i Dawid Zaraziń-
ski (serwis dziennik turystyczny.pl), wybrało laureatów konkursu. Ze względu na wysoki poziom nad-
syłanych publikacji jury oprócz nagród głównych postanowiło przyznać również nagrody  dodatkowe - 
wyróżnienia w poszczególnych kategoriach. Do rąk zwycięzców poszczególnych kategorii trafiły statu-
etki, wydawcy wyróżnień otrzymali okolicznościowe dyplomy.  

Przyznano 10 nagród głównych, 19 wyróżnień oraz dwie Nagrody Specjalne. […]  
● Szczegółowe informacje znajdziesz na portalu Rynek Książki, dokument online: http://rynek-
ksiazki.pl/aktualnosci/magellan-za-spacerowniki_30572.html, data dostępu 11.05.2012 

 

 

11 maja to urodziny Pulowerka!  

11 maja to urodziny Pulowerka! W tym roku już po raz trzeci świętujemy narodziny portalu dla biblio-
tekarzy. Z tej okazji nie tylko podsumowujemy minione lata, ale też wychodzimy na przeciw przyszłości 
i wprowadzamy znaczące zmiany w wyglądzie oraz funkcjonowaniu portalu. Mamy nadzieję, że dzięki 
temu będziemy jeszcze bardziej atrakcyjnym portalem i czekają nas jeszcze nie jedne urodziny razem z 
Wami – naszymi czytelnikami. 
● Całą informację znajdziesz tutaj >>> : http://pulowerek.pl/2012/05/pulowerek-konczy-trzy-lata-z-
tej-okazji-wita-was-nowy-pulowerek/ , data dostępu 11.05.2012 
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SETNA ROCZNICA ŚMIERCI BOLESŁAWA PRUSA 

Wielkie obchody 50-lecia powołania Głównej Księgarni Naukowej 
im. Bolesława Prusa i 100-lecia śmierci jej patrona, 
Warszawa, 19 maja 2012 roku 
● Zobacz więcej informacji tutaj: 
http://www.facebook.com/events/351953581526844/, data dostępu 
12.05.2012 
● Neon wraca nad księgarnię "Prusa" po 40 latach [9 lutego 2012 roku], do-
kument online: 
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=B4xNL8xjQQc  
● Neon Prusa: reaktywacja [9 lutego 2012 roku], dokument online: 
http://www.youtube.com/watch?v=Eo9EoHGt-Nc&feature=related  

Bolesław Prus – artysta, myśliciel, świadek, krytyk i 
współtwórca swej epoki: z perspektywy stu lat od jego 
śmierci, konferencja naukowa,  
Warszawa, 23-24 maja 2012 roku  
Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa we 
współpracy z Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Na-
uk i Biblioteką Narodową w ramach centralnych obchodów Roku 
Bolesława Prusa organizuje ogólnopolską konferencję naukową: 
Bolesław Prus – artysta, myśliciel, świadek, krytyk i współtwórca 
swej epoki: z perspektywy stu lat od jego śmierci. Konferencja od-
będzie się w dniach 23-24 maja 2012 roku, w Sali Darczyńców 
Biblioteki Narodowej (Warszawa, al. Niepodległości 213, wejście B) 
● Szczegóły znajdziesz tutaj: http://www.wwsh.edu.pl/index.php/konfe/247-konferencja.html, data 
dostępu 12.05.2012 

Tygodnik Ilustrowany wydany 1 czerwca 1912 roku,  
w całości poświęcony Bolesławowi Prusowi, dostępny w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej: 
http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=3698, data dostępu 12.05.2012 

Regulamin Odznaki Krajoznawczej PTTK „Serce Serc” 
– śladami Bolesława Prusa,  
 

● dokument online : http://www.msw-pttk.org.pl/odznaki/reg_odznak/reg_okss-
sbp.html, data dostępu 12.05.2012  

WARSZAWA BOLESŁAWA PRUSA w kwietniowym wydaniu miesięcznika 
„Stolica” 

● Str. 23 - Pisarz kontra naukowiec / Ewa Sośnicka-Wojciechowska 
Marzący o karierze naukowej młody Aleksander Głowacki zaczął  publiko-
wać felietony humorystyczne na temat warszawskich realiów, najpierw jako 
„Jan w Oleju”, potem pod herbowym pseudonimem „Prus”. Dlaczego pod 
pseudonimami? Bo „wstyd, że takie głupstwa piszę” wyjaśniał w jednym z 
listów.  
● Str. 25 - Pan Prus pisał...  / prof. Kwiryna Handke 
● .Str. 26 - Z autorem „Lalki” po Krakowskim Przedmieściu / opowiada 
Sebastian Pawlina 
Na Oboźnej powinna stać kamienica, w której miał mieszkać Stanisław 
Wokulski. Przed wojną na budynku umieszczona była nawet informująca 
o tym tablica. Jednak ani ta kamienica, ani znajdujący się w pobliżu pałac 
Karasia już nie istnieją. Rzekomy dom Wokulskiego uległ zniszczeniu pod-
czas drugiej wojny, a pałac Karasia rozebrano już w 1912 roku, tym sa-

mym, w którym zmarł Aleksander Głowacki herbu Prus. 
● Str. 31 - Złote czasy cyrku / Hanna Baltyn-Karpińska 
Treser Durow zaczął od nawoływania „Maluśki, maluśki”, nagradzając ubraną w żołnierską czapkę 
świnkę marchewką. Potem przeszedł na niemiecki, wołając „Groesser!”, na co wbiegła większa świnia, 
w pełnym mundurze. Durow znów wrzasnął „Groesser!”, na co wpadła ogromna świnia w galowym ge-
neralskim mundurze, najwyraźniej pijana. Widownia cyrku na Ordynackiej w ryk, a Durow uprzejmie 
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ukłonił się w stronę loży oberpolicmajstra Groessera. Jeszcze tej samej nocy został wydalony z War-
szawy. 
● Str. 34 - Warszawski Wersal / Krzysztof Mordyński o XIX-wiecznym Ogrodzie Saskim 
Kiedy dzieci udawały się na obiad, Ogród Saski zaczynali odwiedzać najelegantsi jego bywalcy. Między 
godziną 13 a 18 w alejkach odbywała się rewia mody. Damy obnosiły się ze swymi najmodniejszymi 
strojami, młodzieńcy przesiadywali w ławkach, taksując wzrokiem panny przechadzające się 
z przyzwoitkami. Kto się tylko liczył w warszawskim świecie, przybywał do letniego salonu Warszawy.  
● Str. 37 - Do wód! / Ryszard Mączewski 
Warszawski Instytut Wód Mineralnych Sztucznych dysponował bufetem do wydawania napojów, gale-
rią do spacerowania i laboratorium, w którym produkowano wody. Z czasem oprócz wód oferowano tu 
mleko i serwatkę, lemoniadę i oranżadę gazowaną oraz wodę sodową, przebój roku 1859 roku! 
● Str. 39 - Rosyjski kaganiec Warszawy / Andrzej Buczyński  
Zebrał Wojciech Rozwadowski, 12.05.2012 

   
ul. Krakowskie Przedmieście   Bolesław Prus na spacerze na Krakowskim … 

     
Księgarnia naukowa im. Bolesława Prusa, w oficynie rzekomo mieszkał Ignacy Rzecki 

   
W tym rejonie stał dom, w którym rzekomo mieszkał i miał swój sklep Stanisław Wokulski  

(tablicę umieszczono na frontonie hotelu „Harenda”) 
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Postać Wokulskiego na stacji kolejowej w Skierniewicach.  
Grobowiec Bolesława Prusa na warszawskich Powązkach 

___________________________________________________________________________ 

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). 
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Redaktor „ISBNika – informatora Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Zarządu Głównego Stowarzy-
szenia Bibliotekarzy Polskich” dokłada wszelkich starań, aby nie rozsyłać niechcianej poczty. Uprzejmie informuje-
my, iż Państwa adres email został pozyskany bezpośrednio z Państwa strony internetowej 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 Państwo dalszych informacji na temat naszej oferty prosimy o odpowiedź z NIE w 
tytule.  


