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R. 7, z. 32 (205): poniedziałek, 17 grudnia 2012 roku 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

SBP/268166269865948 

Stwórzmy galerię bibliotecznych ozdób 2012 

W serwisie Pulowerek.pl pojawił się nowy artykuł zatytułowany „Stwórzmy galerię bibliotecznych ozdób 
2012”. Oto jego fragment. 

Święta praktycznie już za rogiem, a w bibliotekach wyrasta coraz więcej bibliotecznych ozdób. 
Są duże, małe, pracochłonne, albo zrobione „na szybko”. Są jednak oryginalne i stanowią wyraz tego, 
że bibliotekarze są nietuzinkowi, kreatywni i zawsze chętni powiedzieć „yes we can”. Chciałbym zapro-
ponować stworzenie galerii bibliotecznych ozdób powstałych w tym roku. Warto docenić kreatywność 
i pomysłowość [...]  

 

Choinka z szuflad katalogowych – Biblioteka Uniwersytecka w Olsztynie 

● Możesz go przeczytać w całości pod adresem: http://pulowerek.pl/2012/12/stworzmy-galerie-
bibliotecznych-ozdob-2012/, data dostępu 13.12.2012 
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NOWOŚCI WYDAWNICZE 

Asertywność w bibliotece  

Asertywność w bibliotece: jak odkryć siłę swojej profesji?/ Lidia 
Teresa Nowak. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Pol-
skich, 2012. Seria: Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza 

Lidia Nowak stworzyła poradnik, w którym ujawnia klucz do do przemiany 
osobistej i społecznej - asertywność. Autorka pokazuje, jak ewoluowało rozu-
mienie asertywności i prezentuje trening zachowań asertywnych jako skutecz-
ne narzędzie do budowania postaw obywatelskich, przywracania poczucia au-
tonomii, godności. Dzięki osobistym opowieściom bibliotekarek poradnik staje 
się zapisem rzeczywistych sytuacji, podpowiada jak radzić sobie z codziennymi 
zachowaniami współpracowników i czytelników oraz jak budować pozytywne 
kontakty w relacjach zawodowych i rodzinnych. W swojej książce Lidia Nowak 
skupia się bardziej na uchwyceniu duchu asertywności, a mniej na techni-
kach, wychodząc z założenia, że to nie znajomość technik czyni człowieka 

asertywnym, ale postawa. Lidia Nowak porusza także trudny temat mobbingu. W sumie blisko 200 
stron pożytecznej podróży po krainie asertywności. 

Spis treści 
Od redaktora 
Wstęp 
I. Dlaczego asertywność jest nam coraz bardziej potrzebna? Kontekst polityczny 
II. Bibliotekarki odkrywają siłę swojej profesji 
III. Asertywność w zarządzaniu. „Zbudować raj na ziemi...” 
IV. Konferencja 
V. Czy Polacy są asertywni? Kontekst kulturowy „Najmocniej przepraszam...” 
VI. Mobbing czyli molestowanie moralne  
VII. Dlaczego asertywność jest nam potrzebna coraz bardziej? Kontekst społeczny 
VIII. Nadać życiu sens 
Bibliografia 
Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Wydawnictwa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, do-
kument online: http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=192, data dostępu 15.12.2012 

Z ŻYCIA SEKCJI 

Biblioteka Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu zagra w Wielkiej Orkie-
strze Świątecznej Pomocy 

W 2013 roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra już po raz dwudziesty 
pierwszy! Tradycyjnie w drugą niedzielę stycznia (13.01.2013 roku) wolontariusze 
będą kwestować w celu zebrania środków finansowych na zakup sprzętu medycz-
nego dla ratowania życia dzieci oraz w celu zapewnienia godnej opieki medycznej 
dla seniorów. 

Również Biblioteka Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu podobnie jak 
w latach ubiegłych aktywnie uczestniczy w finale WOŚP. 

Dla swoich studentów, którzy nie oddali książek w terminie lub mają zale-
głą karę Biblioteka przygotowała wyjątkową propozycję: wszyscy, którzy zdecydują się 13 stycznia 
2013 roku zapłacić należność za przetrzymanie książek będą mogli przekazać te pieniądze na konto 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  

UWAGA, UWAGA!!! Dodatkowo, studenci, którzy zdecydują się wspomóc WOŚP, mogą liczyć na 
obniżenie wartości kary do 50%!!!!! 

Mamy nadzieję, że jak zawsze będziemy mogli liczyć na pomoc, wsparcie i zaangażowanie ze 
strony naszych czytelników:) 
Źródło: Biblioteka Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, data dostępu 14.12.2012 
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INFORMACJE DLA FACHOWCÓW 

 

Rewolucyjna ustawa w Polsce!  

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji chce do końca 2013 roku wprowadzić ustawę wspomagającą 
proces otwierania zasobów wiedzy i kultury za pośrednictwem Internetu – tak powiedział Michał Boni, 
otwierając 10 grudnia br. debatę o otwartych zasobach.  

Dziś dzień szczególny – nobliści odbierają w Sztokholmie swoje nagrody. Warto się więc zasta-
nowić, jaką rolę w historii ludzkości odgrywają zasoby wiedzy i kultury. Wielkie instytucje kultury, po-
czynając od Biblioteki Aleksandryjskiej w III w p.n.e., gromadziły zasoby po to, by się nimi dzielić. Dziś 
korzystamy z narzędzi, które mogą ten dostęp zrewolucjonizować – dodał. 
● Więcej na stronie MAiC: http://mac.gov.pl/bez-kategorii/zaczynamy-akcje-otwarte-zasoby-zrodlo-
wiedzy-i-inspiracji/  

Bożena Bednarek-Michalska 
Źródło: Elektroniczna BIBlioteka: portal bibliotekarzy i pracowników informacji,  
data dostępu 12.12.2012 

Szkoły wyższe i ich finanse w 2011 roku 

Pobierz PDF (4453,30 KB): 
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/E_szkoly_wyzsze_2011.pdf  
ISSN: 1506-2163 
Częstotliwość: rok 
Wersja językowa: polsko-angielska 
Data publikacji: 11.12.2012 

Przekroje: sektory własności, województwa, część pierwsza wg typów 
szkół i grup kierunków studiów oraz form kształcenia, część druga wg typów 
szkół 

Opis. Informacje o szkołach wyższych działających w roku szkolnym 
2010/2011 zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym. W części pierw-
szej – dane o szkołach, studentach i absolwentach wg typów szkół, grup kie-
runków studiów, wieku i płci, nauczycielach akademickich, studiach dokto-
ranckich i podyplomowych, nadanych stopniach i tytułach naukowych; 
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w części drugiej – dane o strukturze i poziomie podstawowych kategorii finansowych: przychody, kosz-
ty i wynik finansowy szkół wyższych, fundusze szkół wyższych i ich wykorzystanie, nakłady inwesty-
cyjne i koszty remontów, koszty jednostkowego kształcenia. Udział wydatków na szkolnictwo wyższe 
w wybranych krajach europejskich i wydatkach publicznych w Polsce. 
● Archiwum publikacji: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1177_PLK_HTML.htm  
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, data dostępu 11.12.2012 

Komunikacja naukowa, czyli co? 

Na „Warsztacie…” często pojawia się termin „komunikacja naukowa”. Czasami zdarza mi się napisać, 
co rozumiem pod tym wyrażeniem – najczęściej jednak nie robię tego. Sprawa jest bowiem problema-
tyczna: z jednej strony zajmuję się metateorią i teorią komunikacji 
[http://ekulczycki.pl/teoria_komunikacji/teoretyzowanie-komunikacji-moja-ksiazka-na-licencji-cc-3-0/], z drugiej 
zaś „praktykuję” komunikację naukową [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/dziesiec-przykazan-otwartej-
nauki/]. I okazuje się, że te dwa „komunikacyjne światy” niekiedy ciężko połączyć. 

Czym ona zatem jest? Niedawno napisałem artykuł (w tej chwili jest w recenzji), w którym pod-
jąłem się wykazania związków pomiędzy komunikacją naukową a nauką – z perspektywy determini-
zmu technologicznego. I jak to bywa w tekstach filozoficznych, wiele uwagi poświęciłem definiowaniu 
terminów. 

Komunikacja naukowa jest bardzo często definiowana przez bibliotekarzy, bibliologów, specja-
listów z zakresu informacji naukowej. Takie definicje przeważają. Ja jednakże wychodzę od innej stro-
ny: mianowicie od praktyki społecznej. Dlatego moje rozumienie komunikacji sprofilowane jest trochę 
inaczej – aczkolwiek spotykamy się w tym samym miejscu. 

Komunikacja naukowa, czyli… 
Komunikacja naukowa jest praktyką, która jest realizowana na dwóch poziomach: indywidu-

alnym i społecznym. Na poziomie indywidualnym naukowiec publikuje prace naukowe, kontaktuje się 
z innymi naukowcami, popularyzuje naukę etc. Na poziomie społecznym utrzymuje w ten sposób 
funkcjonowanie nauki będącej rodzajem praktyki społecznej – komunikacja naukowa jest częścią pro-
cesu naukowego tak samo jak gromadzenie czy analizowanie danych. Komunikowanie o nauce nie jest 
zatem traktowane jedynie jako „informowanie o pracach naukowców”, lecz staje się (w ujęciu np. filo-
zofii kultury) procesem ugruntowującym samą naukę. 

W języku polskim mamy naprawdę ładny termin, jakim jest „komunikacja naukowa”. Gdy jed-
nak chcemy go przełożyć na język angielski pojawia się nie lada problem. 

Science communication, oznacza te praktyki, które wskazywane są również poprzez takie ter-
miny jak scientific communicaiton oraz scholarly communication. Wszystkie trzy terminy odnoszą się 
zasadniczo do procesów komunikacyjnych zachodzących w ramach praktyk naukowych. Innymi słowy, 
dotyczą komunikowania nauki oraz komunikacji w nauce. Pojawiają się wprawdzie rozróżnienia wska-
zujące, że scholarly communication odnosi się głównie do publikowania prac naukowych, scientific 
communication odnosi się natomiast do objaśniania i popularyzowania nauki przez felietonistów, 
dziennikarzy (ale niebędących naukowcami), a science communication odnosi się do promocji 
i objaśniania wyników prac naukowych przez naukowców. 

Ja jednakże wszystkie te trzy obszary rozumiem po prostu jako „komunikację naukową”, czy-
li science communication. 

Dwa typy komunikacji naukowej 
Można wyróżnić dwa typy komunikacji naukowej. Mowa tutaj o (1) „komunikacji naukowej ze-

wnętrznej” oraz (2) „komunikacji naukowej wewnętrznej”. 
Komunikacja naukowa pierwszego typu jest to proces tłumaczenia i popularyzowania badań 

naukowych poprzez m.in. publikowanie tekstów popularno-naukowych, organizowanie festiwali na-
ukowych, tworzenie wizerunku naukowca i nauki (np. naukowiec jako główny bohater popularnego 
serialu). Innymi słowy, jest to popularyzacja nauki oraz objaśnianie pracy i wyników prac naukowców. 
Jest to komunikacja „zewnętrzna”, bowiem jej odbiorcy znajdują się „poza” grupą komunikującą – czyli 
naukowcy komunikują nie-naukowcom. 

Komunikacja naukowa drugiego typu obejmuje takie zjawiska jak publikowanie prac nauko-
wych, blogów naukowych, prowadzenie i używanie portali społecznościowych dla naukowców. Jest to 
komunikacja wewnętrzna, bowiem podstawowym założeniem jest komunikacja naukowców z naukow-
cami. Te dwa rodzaje komunikacji uzupełniają się i oddziaływają na siebie. 

Jedną z najbardziej rozpowszechnionych klasyfikacji komunikacji naukowej jest ujęcie Mi-
chel’a Cloître oraz Terry’ego Shinn’a, w którym wskazują na cztery główne fazy komunikacji naukowej: 
(1) intraspecialistic – informowania o eksperymentach i danych empirycznych, (2) interspecialistic – na 
tym poziomie publikowane są interdyscyplinarne artykuły, (3) pedagogical – na tym poziomie publikuje 
się m.in. podręczniki, (4) popular – jest to poziom popularyzacji nauki w czasopismach codziennych, 
w filmach dokumentalnych. 

Takie ujęcie komunikacji naukowej pozwala mi na analizowanie jej jako rodzaju praktyki spo-
łecznej, dzięki czemu można wskazywać na dyrektywy i normy, które tę komunikację regulują. 

Emanuel Kulczycki 
Źródło: Warsztat badacza komunikacji, data dostępu 10.12.2012  
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Profesor tylko na jednym etacie?  
Prof. Krzemiński: „Jak można wyrażać takie opinie?” 

Fot. GraNyna Makara / Agencja Gazeta 

„Wielu wybitnych uczonych wróżyło nauce polskiej 
i uniwersytetom straszliwą zapaść. Jeśli do niej nie do-
szło, to tylko dzięki przedsiębiorczości samego środowi-
ska naukowego” - pisze w „Tygodniku Powszechnym” 
prof. Ireneusz Krzemiński. Polemizuje w swoim tekście 
z pomysłami, aby ograniczyć pracę profesorów na wielu 
etatach.  

Krzemiński wraca do dyskusji o jakości pol-
skiego szkolnictwa wyższego. A dokładniej - do argu-
mentu dotyczącego samych wykładowców i tego, na ilu 
etatach powinni pracować. Zwolennicy ograniczenia 
liczby możliwych miejsc do wykładania dla profesorów 

podkreślali, że to przez „zarobienie” akademików stan nauki polskiej jest coraz gorszy. 
„Jako socjolog, ale też i członek społeczności akademickiej, nigdy nie mogłem wyjść ze zdu-

mienia, jak można wyrażać takie opinie” - odpiera w „Tygodniku Powszechnym” Krzemiński. „To trochę 
tak, jakby policja mówiła, że wypadki na drogach powodują wyłącznie pijani kierowcy: wystarczy prze-
jechać się nawet odnowionymi szosami, aby wiedzieć, że za mało tam miejsca dla samochodów, 
a zwłaszcza tirów”. 

Polska przeżyła prawdziwy skok edukacyjny, podnosząc się z samego końca listy wykształco-
nych obywateli na całkiem porządną pozycję”. 
● Cały tekst prof. Ireneusza Krzemińskiego w najnowszym numerze „Tygodnika Powszechnego”.  
Źródło: wiadomości.gazeta.pl, data dostępu 12.12.2012 

Pożegnanie człowieka czytającego 

Homo legens, człowiek czytający, zwany także czytelnikiem – gatunek zagrożony, ofiara paktu na rzecz 
nieczytania. Nie dokarmiać, przypadkowo napotkane okazy odprowadzać do biblioteki lub na posteru-
nek policji. 

Czytanie książek staje się zajęciem coraz bardziej elitarnym. Nie należy załamywać rąk, nawet 
jeśli odsetek czytających jest stosunkowo niewielki, dopóki czytający tworzą elitę, czyli warstwę wzor-
cotwórczą.  

„Nie myśl, że książki znikną” – pod takim optymistycznym tytułem ukazała się w 2009 roku 
książka rozmowa dwóch wielkich bibliofili, Włocha Umberto Eco i Francuza Jeana-Claude’a Carrière. 
Dumni miłośnicy pięknych woluminów, właściciele bibliotek liczących dziesiątki tysięcy tomów, w tym 
starodruków i inkunabułów, przekonywali siebie nawzajem i swoich czytelników, że książka jest wyna-
lazkiem podobnym do koła: gdy raz zaistnieje, nie sposób go „skasować” ani też nie ma powodu, by go 
poprawiać. Doskonale zaspokaja potrzeby, mimo zmieniającego się z biegiem historii społeczeństwa. 
● Więcej pod adresem http://www.polityka.pl/kultura/aktualnoscikulturalne/1528679,1,czytelnik---
gatunek-zagrozony.read#ixzz2EgAaDUl8, data dostępu 10.12.2012 

Biblioteki: jak daleko od postępu 

Ludzie oczekują dziś usług na odległość w wybranym przez nich miejscu i czasie. Prawo zdaje się tego 
nie zauważać – pisze bibliotekarka 

Europa stawia dzisiaj na swoją kulturę. Dużo mówi się przy tym o konieczności jej ochrony 
przez silne prawo autorskie. Zapomina się jednak, jak ważną rolę w procesie ochrony, popularyzacji 
i udostępniania dóbr kultury, a także promocji twórców odgrywają publiczne instytucje kultury, np. 
biblioteki. Jednak by w pełni wykorzystywać potencjał w realizacji powierzonych im zadań, potrzebują 
one usunięcia barier stawianych przez przestarzałe prawo. 

Uczestnictwo w kulturze w znacznej części przeniosło się do sieci. Zakres dozwolonego użytku 
przyznany przed laty instytucjom zapewniającym swobodny dostęp do dóbr kultury nie pokrywa się 
ani z praktykami obywateli, ani z cyfrowymi możliwościami instytucji. Zmiana prawa jest konieczna, 
tak aby podążało ono za zmianami cywilizacyjnymi. 

W ciągu ostatniej dekady publiczne instytucje kultury podlegały intensywnej informatyzacji. 
Ogromne zmiany obserwujemy w zakresie misji i obszarów działania wszystkich typów bibliotek. Po-
wstają biblioteki cyfrowe i repozytoria prac naukowych, coraz liczniej gromadzone są dokumenty elek-
troniczne. Obywatele oczekują usług na odległość, chcą korzystać ze zbiorów w miejscu i czasie przez 
siebie wybranym. 

Dziś zamiast gabloty z nowościami, biblioteki chcą umieszczać skany okładek w katalogach 
online. Zakres dozwolonego użytku musi te przemiany uwzględniać. 
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Podobnie dynamicznie rozwijają się nowe formy badań naukowych, np. zautomatyzowana eks-
ploracja danych z dużych baz danych (text i data mining) oraz edukacja, która wychodzi poza sale lek-
cyjne, przybierając zdalne formy oparte na cyfrowych treściach. 

Przymiarki do „ucyfrowienia” zakresu dozwolonego użytku publicznego mają miejsce zarówno 
w UE, jak i w ramach WIPO, gdzie od kilku lat są omawiane propozycje wprowadzenia wyjątków 
i ograniczeń od prawa autorskiego na rzecz bibliotek, archiwów, nauki i edukacji. Niezależnie od dys-
kusji kilka krajów, w tym Wielka Brytania, Holandia, Irlandia, przygotowuje się do uelastycznienia 
prawa autorskiego. 

Włączając się w dyskusję o dozwolonym użytku publicznym, Centrum Cyfrowe: Projekt Polska 
oraz Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych wraz z grupą bibliotekarzy reprezentujących wszystkie 
typy bibliotek opracowało koncepcję zmian w prawie, które odpowiadałyby zmienionym realiom insty-
tucji i ich użytkowników. W naszej ocenie licencjonowanie treści i porozumienia branżowe nie są wy-
starczającym instrumentem. Dozwolony użytek został ustanowiony w celu zabezpieczenia ważnych 
interesów publicznych, w tym dostępu do wiedzy, nauki i edukacji. Interesy te nie powinny i nie mogą 
być jedynie poddane regulacji rynku. Dla przykładu: zawarte z wielkim trudem porozumienie w zakre-
sie digitalizacji dzieł osieroconych okazało się nieskuteczne. 

Potrzebujemy świadomego dostosowywania zasad dozwolonego użytku publicznego do zmie-
niającej się rzeczywistości. Wprowadzane zmiany powinny uwzględniać niekomercyjny charakter insty-
tucji publicznych, ich cele i misję społeczną. 

Barbara Szczepańska  
Autorka jest bibliotekarką odpowiedzialną za dział wiedzy w kancelarii prawnej Hogan Lovells oraz ko-
ordynatorką krajową ds. własności intelektualnej fundacji eIFL. 
Źródło: Rzeczpospolita, data dostępu 12.12.2012 

Rozporządzenie ws wymagań kwalifikacyjnych podpisane 

5. grudnia 2012 roku podpisane zostało Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowa-
nia w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów in-
nych zawodów związanych z działalnością biblioteczną. Rozporządzenie wchodzi 
w życie z dniem 27 grudnia 2012 roku. 

● Treść rozporządzenia znajdziecie Państwo pod adresem: http://static.e-
prawnik.pl/isap/du/2012/DU201201394.pdf 
Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 13.12.2012 

Wyniki trzeciego Konkursu PTWK im. Leona Marszałka!  

Zgodnie z zapowiedzią 11 grudnia 2012 roku odbyło się finalne posiedzenie Ju-
ry Konkursu oceniającego prace dyplomowe nadesłane na trzeci Konkurs PTWK 
im. Leona Marszałka. 

Prace oceniało Jury w składzie: dr Artur Jazdon Poznań (dyrektor Bi-
blioteki Uniwersyteckiej UAM), prof. dr hab. Małgorzata Komza – Wrocław (kie-
rownik Zakładu Książki Współczesnej i Edytorstwa w Instytucie Informacji Na-
ukowej i Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim), prof. dr hab. Da-

riusz Kuźmina (dyrektor Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW)), dr Andrzej 
Skrzypczak (b. wykładowca i dydaktyk Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, 
przewodniczący Jury); a także członkowie Komisji Historycznej PTWK, redaktorzy: Irena Janowska-
Woźniak („Nowe Książki”), Hanna Lebecka, Barbara Petrozolin-Skowrońska (sekretarz Jury), Olcha 
Sikorska (Poznań, wiceprezes PTWK) i Maria Stępińska. W ocenie prac z dziedziny typografii uczestni-
czył jako ekspert red. Andrzej Tomaszewski. 

Prace oceniane były w trzech kategoriach: doktorskie, magisterskie, licencjackie (prace doktor-
skie oceniało Jury z wyłączeniem prof. Małgorzaty Komzy, gdyż była promotorem jednej z prac).  

Przyznano: 
● dwie nagrody (po 2 tys. zł) w kategoriach prace doktorskie i prace magisterskie,  
● dwie nagrody ex aequo – (po 1 tys. zł) w kategorii prace licencjackie,  

oraz  
● trzy wyróżnienia honorowe: dwa w kategorii prace doktorskie i jedno w kategorii prace magisterskie.  

Nagrody  
w kategorii prace doktorskie: 
● Sylwia Bielawska: Kultura książki Wałbrzycha 1945-1989, praca pod kierunkiem prof. dr hab. 

Krzysztofa Migonia, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Filologiczny IINiB, Wrocław 2010 
w kategorii prace magisterskie 
● Agnieszka Gorczyńska: Żegota Pauli - galicyjski autor i edytor, praca pod kierunkiem dr hab. Anny 

Sitkowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział Filologiczny IBiIN, Katowice 2011 
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w kategorii prace licencjackie 
● Szymon Pipień: Analiza typograficzna Biblii Paulistów w odwołaniu do Biblii Tysiąclecia z uwzględ-

nieniem tradycji polskich starodruków biblijnych, praca pod kierunkiem dr Klaudii Sochy, 
Uniwersytet Jagielloński – Wydział Polonistyki Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych, Kra-
ków 2010 

● Małgorzata Widła: Projektowanie nietypowych formatów książki. Formaty wąskie i szerokie, praca 
pod kierunkiem dr Klaudii Sochy, Uniwersytet Jagielloński – Wydział Polonistyki Katedra Edy-
torstwa i Nauk Pomocniczych, Kraków 2010 

Wyróżnienia 
w kategorii prace doktorskie 
● Anna Kocot: Kształt typograficzny szesnastowiecznych druków krakowskich – oficyny Floriana Un-

glera i Macieja Wirzbięty, praca pod kierunkiem prof. UJ dr hab. Janusza Gruchały, Uniwersy-
tet Jagielloński – Wydział Polonistyki Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych, Kraków 2011 

● Aleksandra Łamasz: Ilustrowana literatura piękna dla dorosłych w latach 1945–1956. Wydawcy, ilu-
stratorzy, funkcje, praca pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Komzy, Uniwersytet Wro-
cławski – Wydział Filologiczny IINiB, Wrocław 2009 

w kategorii prace magisterskie 
● Beata Płuciniczak: Książki obrazkowe Iwony Chmielewskiej i ich funkcjonalne wykorzystanie 

w środowisku dziecięcym, praca pod kierunkiem prof. dr hab. Bronisławy Woźniczki-Paruzel 
IINiB, Uniwersytet Mikołaja Kopernika – Wydział Nauk Historycznych IINiB, Toruń 2011 

Przyznano także po raz pierwszy w historii tego konkursu dyplom honorowy promotorowi na-
desłanych prac. Otrzyma go dr Klaudia Socha z Katedry Edytorstwa i Nauk Pomocniczych, Wydziału 
Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

Jury serdecznie gratuluje osobom nagrodzonym i wyróżnionym, a także promotorom nagro-
dzonych i wyróżnionych prac. 

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że wszystkie nadesłane na nasz Konkurs prace uzyskały 
pozytywne oceny Jury – można więc je uznać za nominowane do wyróżnień. Spis tych prac znaleźć 
można na stronach: www.ptwk i www.wydawca.com 

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 9 lutego 2013 roku w Klubie Księgarza 
w Warszawie 

Przewodniczący Jury  
dr Andrzej Skrzypczak 

Sekretarz Jury,  
red. Barbara Petrozolin-Skowrońska 

Źródło: Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, data dostępu 15.12.2012 

Wyjazd studyjny do Francji 

Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu SBP w Katowicach ma przy-
jemność zaprosić Państwa do udziału w X Jubileuszowym wyjeździe edukacyjnym 
bibliotekarzy do FRANCJI (Normandia i Bretania). 

Termin wyjazdu: od 29 czerwca 2013 do 7 lipca 2013 roku.  
● zaproszenie: 
http://www.sbp.pl/repository/SBP/sekcje_komisje/sekcja_bibliotek_szkol_wyzszyc
h/Zaproszenie_na_wyjazd_studyjny.doc  

● program: 
http://www.sbp.pl/repository/SBP/sekcje_komisje/sekcja_bibliotek_szkol_wyzszych/Program
_wyjazdu_studyjnego_bibliotekarzy.doc  
Uprzejmie prosimy o przysyłanie do nas wstępnych zgłoszeń. Poprzednie nasze wyjazdy do Au-

strii, Rumunii, Danii i krajów nadbałtyckich cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, niestety 
miejsc nie starczyło dla wszystkich chętnych. 

Termin zgłoszenia na wyjazd: 15 stycznia 2013 roku 
Termin wpłaty zaliczki w wysokości 500 zł: 31 stycznia 2013 roku. 
Cena: 2200 zł brutto. Zaliczkę jak zwykle prosimy wpłacać na konto SBP: 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Zarząd Główny  
ul. Konopczyńskiego 5/7  

00-335 Warszawa 
Millennium - Centrum Rozliczeniowe  
70 1160 2202 0000 0000 2814 5355 

Dalsze informacje szczegółowe będą udzielane Państwu sukcesywnie. 
Z pozdrowieniami 

Bogumiła Urban i Karina Szołtysik  
Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 11.12.2012 
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Dokumenty kartograficzne – opis bibliograficzny 

Tworzenie opisów bibliograficznych dokumentów kartograficznych w założeniu autorek instrukcji 
„Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu kartograficznego” była przeznaczona dla 
specjalistów z dziedziny geografii oraz kartografii. Należałoby zatem założyć, że bibliotekarze innych 
specjalności posiadający wyższe wykształcenie kierunkowe, nie powinni w ogóle opracowywać tego 
zbioru. Czy rzeczywiście? Z punktu widzenia znajomości formatu MARCA 21 można obiektywnie 
stwierdzić, że ta wiedza, w celu przygotowania opisu, chociażby pierwszego stopnia szczegółowości, jest 
wystarczającą przyjmując, że wszystkie dane potrzebne do opisu znajdują się na dokumencie. Jednak 
jest to pozorne stwierdzenie. Przy wypełnianiu pola 007 Formy fizycznej dokumentu kartograficznego 
musimy wypełnić np. Kod koloru. Mamy do wyboru jedynie kolor jednobarwny oraz wielobarwny. Na-
suwa się od razu pytanie, czy w przypadku mapy dwubarwnej należy ją traktować jako wielobarwną. 
Oczywiście nie pozostaje nic innego jak wybrać tą ostatnią. 

Mazowsze - fragment mapy Gerhard Mercator: Polonia et Sile-
sia, Amsterdam / 1585 (1610)  

Brak znajomości informacji z zakresu fotografiki może 
nam utrudnić, w przypadku Kodu nośnika fizycznego, doko-
nania właściwego wyboru pomiędzy: elastycznym nośnikiem 
fotograficznym – pozytywem, elastycznym nośnikiem fotogra-
ficznym – negatywem, nieelastycznym nośnikiem fotograficz-
nym – pozytywem,nieelastycznym nośnikiem fotograficznym – 
negatywem. Również w przypadku Kodu szczegółowych infor-
macji o zastosowanej technice fotograficznej, bez tej wiedzy, 
utrudni nam wybór pomiędzy niebieskodrukiem, fotokopią, 
odbitką próbną. Należałoby jeszcze właściwie odróżnić wypeł-
niając Kod pozytywu/negatywu, czym jest pozytyw, negatyw, 
a czym typ mieszany. W przypadku wypełniania w polu 008 
Kodu formy zapisu przydałaby się jeszcze wiedza na temat 

wiernej reprodukcji. Powracając do wypełniania pola 007, jeżeli przyjrzymy się Formie fizycznej obrazu 
teledetekcyjnego i jej szczegółowym informacjom to możemy dojść do wniosku, że z takimi zagadnie-
niami jak: orientacja kątowa sensora (detektora), zachmurzenie (w procentach), platforma/typ nośnika 
urządzeń teledetekcyjnych, przeznaczenie platformy/przeznaczenie nośnika urządzeń teledetekcyj-
nych, typ sensora (detektora), charakterystyka spektralna (widmowa), akustyczna lub magnetyczna 
i rozróżnianie ich, nie zapoznamy się na poziomie edukacji szkolnej. W tym wypadku wymagana jest 
wiedza na poziomie specjalności kartograficznej zdobytej chociażby na Wydziale Geodezji i Kartografii 
PW. Do wypełnienia danych matematycznych w polach 034 i 255 powinna wystarczyć wiedza ze szkoły 
podstawowej, ponieważ już w wieku 12 lat, na lekcjach geografii, zapoznajemy się z obliczaniem skali 
oraz z kierunkami świata. 

Kolejna wiedza jaka jest nam potrzebna to rozróżnienie czym jest siatka kartograficzna, a czym 
lotnicza. W przypadku map (w tym historycznych) dużą trudność może sprawić ustalenie daty jej po-
wstania lub skali. Należałoby wówczas wyszukać w Internecie dane dotyczące dokładnie tej samej ma-
py lub innej zawierającej jak najwięcej cech wspólnych, aby ustalić dokładny rok wydania lub prawdo-
podobny. Przykładem ustalenia daty [ca 1938] może być „Orientacyjny plan Radomia”, którą wykonał 
technik Tadeusz Pastwa. Datę jej powstania ustaliłam na podstawie adresu Gościńca PTTK nr 
3(11)/2003: http://gosciniec.pttk.pl/11_2003/index.php?co=009 z Internetu, gdzie na końcu artyku-
łu, w materiałach źródłowych podano ten sam tytuł oraz rok 1938. 
Podobny problem miałam z kolejną interesująca mapą pt.: Post. &Reise – Karte von Deutschlandund 
den Nachbar- Staaten bis Kopenhagen, Dover, Paris, Lyon, Turin, Ferrara, Ofen, Debrecin, Lublin, 
Grodno, Taurogen /nach den neusten u. bestenQuellenentworfenbearbeitetundgezeichnet von 
F. Handtke; gest. von H. Weber. Postanowiłam poszukać takiego egzemplarza, który miałby jak najwię-
cej cech mojej mapy. 

I oto pod adresem: http://www.antiquariat-
pen-
nartz.de/mediasearch.jsp;jsessionid=493A019902DC1ABC6E042CF30D948B11?job=SEARCH&dbsfta
utor=F.+Handtke, znalazłam różne mapy autorstwa Friedricha H. Handtke. Pośród nich była o tym 
samym tytule mapa z roku ca 1844. Dzięki temu opisowi uzyskałam również informacje na temat ska-
li. Oprócz tytułu, autora, mapa miała te same wymiary co moja. Większy problem powstaje, kiedy nie 
można nawet w przybliżeniu podać ściślejszej daty wydania. W przypadku mapy pt. „KreisHirschberg; 
Masstab 1:150000”, 21 Aufl., seria FlemmingsHandkarte von Schlesien in Einzelblättern; Nr. 18, mu-
siałam ustalić, w jakich latach mogła być ona wykonana. Znając nazwisko autora oraz nazwę wydawcy 
pod adresem: http://www.atlassen.info/atlassen/flemming/flegk01/flegk01.html#reeks_4 ustaliłam 
to. Wydawca Carl Flemming und C. T. Wiskott AG tą serię drukował w latach ca 1920-1932. Dlatego 
też mogłam podać datę przybliżoną [post 1920], a w polu stałej długości 008 obie daty 1920 i 1932 
z kodem q – data wydania niepewna. 
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Kolejnym problemem dla osoby nie znającej się na poligra-
fii należy rozpoznanie, jaką techniką graficzną została wykonana 
mapa.  

Czy jest to miedzioryt: 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miedzioryt, czy litografia: 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Litografia ? 

Albrecht Dürer: Święty Hieronim w celi - miedzioryt 

W przypadku szczegółowego opracowywania map pomocną 
może się okazać nie tylko historia wraz z jej naukami pomocni-
czymi (a w tym szczególnie: genealogia, geografia historyczna, he-
raldyka, kartografia, brachygrafia), czy też historia miast Polski, 
Europy, świata. Należałoby się również zapoznać z podziałem map 
i ich charakterystyką, np.: 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mapa,http://geoforum.pl/?menu=46
815,46852,46939&link=mapy-krotki-wyklad-i-rodzaje-map. Taka 
wiedza będzie przydatną przy opracowywaniu rzeczowym map. 
Ponadto dobrze jest rozróżniać siatki: geograficzną, kartograficzną, 
lotniczą. 

Na koniec pragnę stwierdzić, że poznawanie w/w dziedzin przydatnych przy opracowywaniu 
formalnym dokumentów kartograficznych łączy się również z przyjemnością podróżowania w czasie 

i przestrzeni. Tak więc nagle „znalazłam się” na 
spacerze po uliczkach we Florencji, w 1844 
roku, by za chwilę przenieść się do Rzymu 
w 1862 roku, aby podziwiać zaznaczone na 
mapie ruiny z przeszłości z czasów Serviusa-
Tulliusa, cezara Augusta, czy Sykstusa V. 

Mapa Florencji - Biblioteka Cyfrowa PW 

M.K. 
Materiały źródłowe: 
FormatMARC21 rekordu bibliograficznego dla 
dokumentu kartograficznego / Grażyna Du-
dzicka, Dorota Gazicka-Wójtowicz, Irena Grzy-
bowska. – Warszawa, 2007, ostatnia aktualiza-
cja 2009. 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Blog Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, data dostępu 07.12.2012 

Branża poligraficzna 2012-2013 - prognozy 

Mijający rok w branży poligraficznej upłynął pod znakiem wyzwań związanych m.in. z kryzysem w stre-
fie euro. Aby zadbać o dalszy rozwój biznesu, firmy z sektora stawiają na eksport usług, dywersyfikację 
bazy klientów i wejście na rynek internetowy. Rok 2013 będzie dla przedsiębiorstw czasem przecho-
dzenia na nowe technologie, głównie cyfrowe. Według szacunków ekspertów KPMG i PBKG, wartość 
rynku ma wzrosnąć z 12,2 mld zł w 2012 roku do 14 mld zł w 2014 roku - czytamy w komunikacie 
prasowym firmy Xerox. 
● Bardziej szczegółowe informacje na temat prognozy rynku poligraficznego w Polsce znajdziecie Pań-
stwo na stronie portalu Rynek Książki: http://www.rynek-ksiazki.pl/aktualnosci/branza-
poligraficzna-2012-2013_32916.html  
Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 14.12.2012 
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Strażacy mają hełmy, antyterroryści kominiarki, pobożni mohery,  
a bibliotekarze ciepłe, zimowe sówko-wełniaki 

Do nabycia na Jarmarku Bożonarodzeniowym we Wrocławiu.  
Filie bibliotek publicznych położonych na peryferiach dzielnic i wsi – duży upust!  
Można zamówić dowolny kolor oczu! 

 

Ryt 
Źródło: rYt, korespondencja nadesłana 10.12.2012 

________________________________________________________________ 

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;  
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● o zakończonych badaniach naukowych, w tym o zakończonych przewodach doktorskich i habilita-
cyjnych;  
● o innych faktach, które można zamieścić w kronice dokumentującej działalność naukowo-badawczą 
bibliotek niepaństwowych szkół wyższych.  
Zapewniam rozpowszechnienie informacji w formie niniejszego informatora Sekcji Bibliotek Niepań-
stwowych Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – ISBNik. Serdecznie dziękuję i po-
zdrawiam 

Wojciech Rozwadowski 

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

SBP/268166269865948?sk=wall 

 

 
ISBNik: Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych  

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

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

 

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

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

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


