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Aktualności ISBNika znajdziesz na Facebooku !!!! 

KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE – zaproszenia 

Bibliografia - teoria, praktyka, dydaktyka 
2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa, 7-8 listopada 2012 roku  

Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na 
2. Ogólnopolską Konferencję Naukową Bibliografia - teoria, praktyka, dydaktyka, która odbędzie się 
w dniach 7-8 listopada 2012 roku.  

Tematyka konferencji: 
● obecny stan bibliografii jako dyscypliny naukowej, 
● praktyka i organizacja bibliografii w Polsce, 
● standardy i normy bibliograficzne, 
● obecna rola bibliografii narodowej i sposoby realizacji jej zadań, 
● znaczenie bibliografii regionalnych i specjalnych, 
● wpływ technologii informacyjnych na postać bibliografii oraz narzędzia i możliwości wyszu-
kiwawcze, 
● integracja bibliografii z serwisami i usługami typowymi dla sieci, 
● potrzeba i formy nauczania bibliografii w szkołach wyższych.  
Na zgłoszenia uczestnictwa w konferencji można nadsyłać do 8 października 2012 roku, nato-

miast propozycje tematów wystąpień wraz z abstraktami (min. 1500 znaków) do 16 września pod adres 
emaliowy: konferencja.bibliografia@uw.edu.pl  

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów. Lista tematów przyjętych zostanie 
ogłoszona 28 września 2012 roku.  
● Więcej informacji na stronie konferencji: http://www.lis.uw.edu.pl/apache2-
default/index.php?option=com_content&view=article&id=441:ii-ogolnopolska-konferencja-naukowa-
bibliografia-teoria-praktyka-dydaktyka&catid=80:informacje&Itemid=42  
Źródło: Elektroniczna Biblioteka EBIB, data dostępu 17.09.2012 

Długoterminowa archiwizacja polskiego dziedzictwa cyfrowego  
2. Krakowska konferencja bibliotek naukowych,  
Kraków, 24-25 października 2012 roku 

Biblioteka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zaprasza 
na Konferencję, która odbędzie się pod patronatem Krakowskiego Zespołu Biblio-
tecznego i Targów w Krakowie Sp. z o.o., będzie towarzyszyć 16. Targom Książki 
w Krakowie. 

Tematyka konferencji. Tegoroczna edycja Konferencji będzie poświęcona 
zagadnieniom długoterminowej archiwizacji polskiego dziedzictwa cyfrowego. 
Wszystkich Państwa, zainteresowanych: 
● światowymi standardami i wzorcami w archiwistyce cyfrowej; 
● technicznymi, ekonomicznymi oraz prawnymi zagadnieniami związanymi 
z organizacją i funkcjonowaniem trwałych i wiarygodnych archiwów cyfrowych; 
● udziałem w dyskusji nad potrzebą utworzenia narodowego programu ochrony 

cyfrowego zasobu polskiej nauki i kultury. 
Serdecznie zapraszamy bibliotekarzy, pracowników informacji naukowej, archiwistów, muze-

alników, informatyków oraz przedstawicieli innych branż, zainteresowanych i zajmujących się składo-
waniem i ochroną użyteczności materiałów cyfrowych w długim czasie, do wymiany poglądów, ide-
i, doświadczeń oraz udziału w debacie na temat narodowego programu ochrony rodzimych zasobów 
cyfrowych. 

Przewidujemy wykłady gości zagranicznych i krajowych, specjalizujących się w archiwizacji za-
sobów cyfrowych, prezentacje gotowych rozwiązań dla składowania i ochrony zasobów cyfrowych, prze-
gląd stosowanych, sprawdzonych i rekomendowanych w świecie metod archiwistyki cyfrowej. 
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Wszelkie pytania dotyczące Konferencji prosimy kierować na adres biblkonf@afm.edu.pl.  
Źródło: Biblioteka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, data dostępu 17.09.2012 

Z ŻYCIA SEKCJI 

Odjazdowa Bibliotekarka nagrodzona 

Podczas 7 Forum Młodych bibliotekarzy odbyło się wręczenie nagród za Najlepsze 
Przedsięwzięcie Młodego Bibliotekarza województwa łódzkiego. Pierwsze miejsce 
w konkursie zajęła Paulina Milewska – pomysłodawczyni i koordynator Odjazdowe-
go Bibliotekarza! 
 
fot. Grzegorz Winnicki 
 
Relacje: pulowerek.pl, bibliosfera.net, sbp.pl 
 
Źródło: Odjazdowy bibliotekarz, data dostępu 18.09.2012 
 

 

Relacja z 14. Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Niepaństwowych Szkół 
Wyższych 

We czwartek i piątek, 13 i 14 września 2012 roku, w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym WSP 
Lutnia, odbyła się 14. Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych, przebie-
gała pod hasłem „Kreatywność i innowacyjność w bibliotece naukowej”. Uczestniczyło w niej ponad 90 
bibliotekarek i bibliotekarzy z całej Polski, w tym także z bibliotek wyższych szkół państwowych.  

 
Uczestnicy 14. Konferencji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych 

We czwartek i piątek, 13 i 14 września 2012 roku, odbyła się w Łodzi 14 Ogólnopolska Konferencja 
Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych pod hasłem „Kreatywność i innowacje w bibliotece nauko-
wej”. Impreza zgromadziła ponad 100 osób, w tym 91 bibliotekarzy z książnic różnych instytucji na-
ukowych. 

Nieformalny początek konferencji miał miejsce już w środę 12 września, kiedy to kończyło się 
w Łodzi VII Forum Młodych Bibliotekarzy. Wraz z przedstawicielami Forum zorganizowano dla chęt-
nych z obu imprez cztery wycieczki, w których brali także udział gospodarze 14 Konferencji BNSW. 
Pierwsza z nich była rowerowa, którą prowadziła przewodniczka po Łodzi, druga odbyła się śladem 
łódzkich poetów, uczestnicy trzeciej udali się do Muzeum Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej, 
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a czwartej – do Muzeum Miasta Łodzi, usytuowanego w pięknym pałacu Izraela Poznańskiego, łódzkie-
go fabrykanta (część z nich zwiedziła również potem centrum rozrywkowo-handlowe Manufaktura). 

Oficjalne obrady, które rozpoczęły się w czwartek 13 września, toczyły się w Centrum Konfe-
rencyjno-Widowiskowym WSP „Lutnia” przy ul. Piotrkowskiej 243. Rejestracja uczestników rozpoczęła 
się o 9:00. Konferencję o godzinie 10:00 otworzyła dyrektor Biblioteki WSP Aleksandra Marciniak, wi-
tając przybyłych. Następnie głos zabrali kanclerz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, Małgorzata 
Cyperling, oraz dr hab. Sławomir Sztobryn, prof. WSP, prorektor ds. programowych i naukowych 
uczelni oraz przewodniczący Rady Naukowej konferencji. Głos zabrali również: Elżbieta Stefańczyk, 
przewodnicząca Zarządu Głównego SBP, Elżbieta Grzelakowska, przewodnicząca Zarządu Okręgu 
Łódzkiego SBP oraz dr Stefan Kubów, dyrektor Biblioteki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu 
i przewodniczący Sekcji BNSW Zarządu Głównego SBP. Aleksandra Marciniak przedstawiła także ze-
spół książnicy WSP, który w trakcie konferencji miał czuwać nad gośćmi i do którego można było się 
zwracać ze wszelkimi pytaniami: Magdalenę Kokosińską, Paulinę Milewską oraz Małgorzatę Paszkow-
ską. 

O godz. 10:30 rozpoczęła się pierwsza sesja konferencji, zatytułowana „INNOWACJE: technolo-
gie informatyczne i inne nowoczesne rozwiązania w bibliotece naukowej”. W tej części wygłoszono pięć 
referatów, a uczestnicy konferencji najwyżej ocenili wystąpienie Barbary Barańskiej-Malinowskiej (Bi-
blioteka Główna Politechniki Częstochowskiej): E-booki jako nowoczesny sposób udostępniania zbio-
rów. Pierwszą sesję, zakończoną żywą dyskusją, moderowała Aleksandra Marciniak. 

W przerwie kawowej uczestnicy konferencji mieli okazję, by się lepiej poznać, zintegrować, po-
rozmawiać na tematy mniej lub bardziej zawodowe. Zaglądano na stoiska sponsorów, zwiedzano pięk-
ne wnętrza „Lutni”, dopytywano organizatorów o szczegóły całej imprezy. 

W samo południe rozpoczęła się druga część sesji dotyczącej innowacyjnych rozwiązań infor-
matycznych. Moderował ją dr Stefan Kubów. Wysłuchano pięciu wystąpień, z których zdecydowanie 
najwyżej oceniono referat Pauliny Milewskiej (Biblioteka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi): Strona 
główna biblioteki naukowej – kreatywną wizytówką instytucji? Także w tej części uczestnicy konferen-
cji byli żywo zainteresowani tematem i chętnie włączali się w dyskusję, która – ze względu na nieubła-
ganie płynący czas – musiała przenieść się w kuluary. 

Po tej sesji zaproszono gości na obiad, podczas którego kontynuowano rozmowy na temat za-
prezentowanych do tej pory referatów. Po godzinnym odpoczynku uczestników konferencji zaproszono 
do auli na trzecią sesję. 

Moderatorem była tym razem dr Iwona Sójkowska, kierownik Oddziału Informacji Naukowej 
Biblioteki Politechniki Łódzkiej, która poprowadziła część konferencji, zatytułowaną „KREATYWNE 
działania promocyjne w bibliotekach naukowych”. Prelegenci zaprezentowali pięć referatów, spośród 
których za najciekawsze uznano dwa wystąpienia: Aleksandry Fajfer i Karoliny Imiołek (Biblioteka 
Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego): Wszystko sprowadza się do pomysłu. Skuteczny mar-
keting instytucji non profit oraz Magdaleny Kokosińskiej (Biblioteka Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Łodzi) Działalność kulturalno-popularyzatorska bibliotek naukowych. Przejaw kreatywności czy wal-
ka o klienta? Tę sesję zakończyła ciekawa wymiana zdań między uczestnikami konferencji. Na koniec 
pierwszego dnia obrad Aleksandra Marciniak podziękowała wszystkim obecnym za czynny udział oraz 
zaprosiła na wieczorną kolację. 

Uroczysty posiłek dla osób obecnych na konferencji odbył się w restauracji Gronowalski, gdzie 
dla wszystkich przygotowano liczne atrakcje. Na początku rozlosowano szereg cennych nagród, ufun-
dowanych przez sponsorów oraz organizatorów, następnie zaproszono do bogato zastawionych stołów. 
Kolacja okazała się nie tylko okazale wyglądającą, ale również niezwykle smaczną. Goście miło byli 
zaskoczeni również niespodzianką – na wiszących w sali monitorach gospodarze konferencji wyświetlili 
pokaz zdjęć, zrobionych podczas pierwszego dnia obrad. 

Około godziny 22:00 chętnych zaproszono do zwiedzenia znajdującego się w pobliżu Muzeum 
Książki Artystycznej, po którym oprowadzali ich właściciele, Jadwiga i Paweł Tryzno. Uczestnicy byli 
zachwyceni zgromadzonymi przez gospodarzy zbiorami, które mogli wziąć do ręki i dokładnie obejrzeć. 
Zadawano również wiele pytań, na które państwo Tryzno odpowiadali wyczerpująco i z wyraźną przy-
jemnością. Wszyscy obecni byli pod wrażeniem pasji gospodarzy. 

Osoby, które pozostały w lokalu, mogły odpocząć przy nieustannie grającej muzyce oraz stole 
z ruletką, który rozstawiono w holu. Zabawa wzbudziła duże zainteresowanie wśród wszystkich zgro-
madzonych. 

Kolejną niespodzianką, przygotowaną przez gospodarzy konferencji, była możliwość nauczenia 
się podstawowych kroków i zatańczenia zumby wraz z profesjonalną trenerką, która zachęcała gości, 
by włączyli się do zabawy. Przez godzinę w restauracji królowały energiczne rytmy i grono radosnych 
tancerzy. 

Zabawa w restauracji trwała do godziny 2 – organizatorzy konferencji obecni byli do samego 
końca, bawiąc się razem z uczestnikami. 

Drugi dzień obrad rozpoczął się o godzinie 9:30 panelem „KREATYWNOŚĆ w zarządzaniu bi-
blioteka naukową”, który z typową dla siebie błyskotliwością i pomimo zmęczenia atrakcjami dnia po-
przedniego poprowadził Paweł Pioterek z Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Wygłoszono 
sześć referatów, a za najbardziej interesujące uczestnicy konferencji uznali wystąpienie Małgorzaty 
Wiśniewskiej (Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie): Zarządzanie czasem pra-
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cy w bibliotece naukowej. Po sesji chętnie dyskutowano na wszystkie tematy, poruszone w wygłoszo-
nych referatach. 

Po półgodzinnej przerwie kawowej odbyła się ostatnia sesja konferencji, moderowana przez 
Paulinę Milewską (Biblioteka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi), podczas której zaprezentowało się 
czterech prelegentów. Za najciekawsze wystąpienie uznano referat Agnieszki Folgi i Joanny Kołakow-
skiej (Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie): Zarządzanie projektem „BIBLIO-
TEKARKA nowoczesną KOBIETĄ” jako przykład nowych możliwości dla bibliotek. Po dyskusji, angażu-
jącej wiele osób z widowni, zakończono ostatnią sesję. 

Głos w tym miejscu zabrała Aleksandra Marciniak, dziękując wszystkim przybyłym za obec-
ność na konferencji oraz za inspirujące referaty, podejmujące tematykę kreatywności i innowacji 
w bibliotekach naukowych. Wyraziła również wdzięczność w stronę władz Wyższej Szkoły Pedagogicz-
nej w Łodzi, dzięki życzliwości których mogła odbyć się konferencja. Podziękowano także różnym oso-
bom, zaangażowanym w organizację imprezy oraz ogłoszono, że kolejna, jubileuszowa 15 Konferencja 
BNSW (12–13 września 2013 roku) odbędzie się w Poznaniu, gdzie gospodarzem będzie Biblioteka 
Wyższej Szkoły Bankowej. Zaproponowany temat to „Budowanie relacji z klientem”. Po tej informacji 
oficjalnie zakończono obrady, przypominając o popołudniowych atrakcjach. 

Następne półtorej godziny część uczestników spędziła na kreatywnych warsztatach, prowadzo-
nych przez dwie panie: Ewę Pałasz i Katarzynę Kowarik, które przeprowadzały ćwiczenia, mające po-
móc rozwijać własną kreatywność. 

Ostatnim punktem konferencji była wycieczka po bibliotekach niepaństwowych szkół wyż-
szych. Mimo kilkudziesięciu deklaracji jedynie kilka pań zdecydowało się spędzić z organizatorami 
ostatnie dwie godziny, by odwiedzić wybrane placówki. Odwiedzono dwie książnice – Bibliotekę Wyższej 
Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej, gdzie uczestników konferencji gościła Anna Gajew-
ska, oraz Bibliotekę Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, gdzie pracują organizatorki konferencji. 
Zwiedzanie bibliotek okazało się wycieczką bardzo przyjemną, inspirującą do zadawania wielu pytań, 
podpytywania o rozwiązania różnych problemów, występujących w bibliotekach osób przyjezdnych, 
a także do nawiązywania nowych kontaktów i zacieśniania więzów. Około godziny 18:00 nastąpił dru-
gi, tym razem nieoficjalny koniec konferencji, kiedy to pożegnano gości imprezy. 

Z pewnością konferencję można uznać za wydarzenie niezwykle ciekawe od strony merytorycz-
nej i towarzyskiej oraz udane ze względów organizacyjnych. Część uczestników wypełniła ankiety ewa-
luacyjne, z których wynika, że są zadowoleni niemal ze wszystkich punktów programu, wysoko ocenia-
ją zarówno wystąpienia prelegentów, dyskusje, jak również pomoc organizatorów, uroczystą kolację 
i różne atrakcje. Z rozmów w kuluarach można także wysnuć wniosek, że spodobało im się miasto, 
kojarzone dotąd przede wszystkim z Ziemią obiecaną W. Reymonta i filmem A. Wajdy. Gospodarze 
konferencji zapraszają wszystkich do częstszego odwiedzania Łodzi zarówno w celach naukowych, jak 
i towarzyskich. 

Magdalena Kokosińska 

● Zdjęcia z obrad, dyskusji, kolacji, imprez towarzyszących i warsztatów, które odbyły się w Łodzi 
w dniach 12-14 września 2012 roku w ramach konferencji „Kreatywność i innowacje w bibliotece na-
ukowej” zorganizowanej przez Bibliotekę WSP. Autorami zdjęć są Kama Krawczyk, Łukasz Kaźmierczak 
oraz Anna Bożek-Jeglorz (oznaczenie autorstwa w nazwie pliku). Galerię zdjęć znajdziesz tutaj >>>: 
https://picasaweb.google.com/116219384428020746129/14KonferencjaBibliotekNiepanstwowychSzk
oWyzszychOdz1314Wrzesnia2012?authuser=0&feat=directlink#5790614282922143538  
Źródło: Magdalena Kokosińska, korespondencja nadesłana 21.09.2012 

● Koniecznie przeczytaj relację z konferencji autorstwa Stefana Kubowa: Bibliotekarze są kreatywni? 

Ależ to oczywiste!, dokument online: http://stefankubow.blogspot.com/2012/09/bibliotekarze-sa-
kreatywni-alez-to.html#more, data dostępu 18.09.2012 

INFORMACJE DLA FACHOWCÓW 

Noc Naukowców: zwiedzanie Biblioteki Uniwersyteckiej 
Poznań, 28 września 2012 roku 

Zapraszamy wszystkich do udziału w wycieczkach po Bibliotece 
Uniwersyteckiej. Zwiedzanie gmachu BU przy ul. Franciszka Rataj-
czaka 38/40, połączone z prezentacją Pracowni Restauracji Książki 
i pokazem wybranych obiektów z zasobu zbiorów specjalnych BU. 

Zbiórka w holu Biblioteki o każdej pełnej godzinie,  
w godz.16.00-21.00. 

● Więcej szczegółowych informacji o zwiedzaniu BU znajdziesz na 
Facebooku: http://www.facebook.com/events/160425920748171/  
● Więcej o poznańskiej Nocy Naukowców znajdziesz tutaj >>>: 
http://www.poznan.nocnaukowcow.pl/online/NN2012_program.pdf  
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Polacy nie potrzebują bibliotek? 

Z bibliotek objętych Programem Rozwoju Bibliotek korzysta jedna trzecia mieszkańców małych miej-
scowości, gdzie się one mieszczą – wynika z raportu „Po co Polakom biblioteki?”. Dla 37 proc. bada-
nych biblioteki to jedyne miejsca, gdzie mogą skorzystać z internetu.  

Raport „Po co Polakom biblioteki?” przygotowała Pracownia Badań i Innowacji Społecznych 
„Stocznia”. Opracowano go po trzech latach realizacji projektu Program Rozwoju Bibliotek, który obej-
muje 3327 z ponad 6,5 tys. lokalnych bibliotek w małych miejscowościach (do 20 tys. mieszkańców). 
Bibliotekarze z placówek objętych Programem Rozwoju Bibliotek regularnie biorą udział w szkoleniach 
informatycznych i kursach pomagających im urozmaicić ofertę. W ramach programu do bibliotek 
w niewielkich miejscowościach przekazano już ponad 3 tys. komputerów, 300 projektorów z ekranami, 
3 tys. skanerów i cyfrowych aparatów fotograficznych. Z lokalnych bibliotek publicznych uczestniczą-
cych w Programie Rozwoju Bibliotek korzysta jedna trzecia mieszkańców miejscowości, gdzie się one 
znajdują – wynika z raportu „Po co Polakom biblioteki?”. Ludzie przychodzą do tych placówek nie tylko 
po książki – spędzają tu wolny czas, szukają potrzebnych informacji. Dla niemal 37 proc. badanych 
lokalne biblioteki, to jedyne miejsce, gdzie mogą skorzystać z internetu. 

Z badania wynika, że dla młodych ludzi biblioteka to przede wszystkim miejsce spotkań 
i spędzania wolnego czasu. Oglądają tu filmy, dyskutują o książkach, grają na komputerze, mogą 
wziąć udział w warsztacie fotograficznym czy kółku teatralnym. Książki i internet pomagają im też 
w nauce. Niemal 70 proc. badanych uczniów deklarowało, że dzięki informacjom znalezionym 
w bibliotece dostało lepsze oceny w szkole. 38 proc. uczestniczących w badaniu dorosłych załatwia 
w bibliotekach codzienne sprawy - przychodzą tu, żeby zapłacić przez internet rachunki, sprawdzić 
rozkład jazdy autobusów, dowiedzieć się, w jakich godzinach przyjmuje lekarz. Biblioteka pomaga im 
także w poszukiwaniu pracy. 6 proc. badanych z małych miejscowości wykorzystuje komputery 
w bibliotekach do pisania życiorysów, listów motywacyjnych lub do kontaktowania się 
z pracodawcami. Internet ułatwia im również kontakt z rodziną i znajomymi. 

1 proc. badanych podaje, że zdarza im się zostawiać dzieci w bibliotece, wiedząc, że znajda tu 
dobrą opiekę. Ale lokalne biblioteki są ważne także dla ludzi starszych. Prawie 40 proc. 
z uczestniczących w badaniu seniorów w jakiejś formie zaangażowało się w poznawanie lokalnej histo-
rii właśnie w bibliotece. Jest ona miejscem, gdzie starsi ludzie mogę przynieść dokumenty, listy 
i zdjęcia ważne dla rozwoju miejscowości mając pewność, że bibliotekarz zainteresuje się ich historia-
mi. W bibliotekach starsi ludzie uczą się także obsługi komputera, między innymi na kursach, które 
organizują biblioteki uczestniczące w PRB. 

Biblioteki oferują zajęcia komputerowe nie tylko dla seniorów - uczestniczą w nich również np. 
bezrobotni. A na osoby, które nieco pewniej czują się w cyfrowym świecie, w bibliotekach czekają zaję-
cia bardziej zaawansowane - np. kursy obsługi Skype’a czy bankowości elektronicznej. Biblioteki objęte 
Programem Rozwoju Bibliotek to miejsca dostępu do nowoczesnych technologii, często jedyne miejsca 
w okolicy, gdzie dostępny jest darmowy internet, skaner czy drukarka. 40 proc. badanych deklaruje, 
że to właśnie w lokalnej bibliotece po raz pierwszy zetknęło się z komputerem. 

Rafał Kramza, Prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Dyrektor Programu 
Rozwoju Bibliotek pisze: „Biblioteka jest przestrzenią, która łączy w sobie to, co najlepsze w domu –
 rodzinną atmosferę, poczucie bycia u siebie, z tym, co najciekawsze w miejscach publicznych –
 możliwością poznawania nowych osób, bycia razem z innymi ludźmi. Biblioteka jest otwarta 
dla każdego, niezależnie od wieku, wykształcenia czy dochodów. Jest idealnym miejscem spotkań, tak 
potrzebnym zwłaszcza w małych miejscowościach”. 

Program Rozwoju Bibliotek realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Pro-
gram ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Pro-
gram Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

Badanie przeprowadzono w marcu 2012 roku na reprezentatywnej próbie 1344 mieszkańców 
miejscowości, gdzie funkcjonują biblioteki objęte Programem Rozwoju Bibliotek. eb, pap 
Źródło: Wprost, data dostępu 20.09.2012 

Inaczej o bibliotekach: powstał zespół ds. zmian w badaniach statystycznych 
bibliotek 

Na odbywającym się 17 września 2012 roku w Bibliotece Narodowej posiedzeniu Krajowa Rada Biblio-
teczna dyskutowała nad projektem formularza GUS K03 – sprawozdanie bibliotek, służącego do pro-
wadzenia badań statystycznych tych placówek. „Rada powołała zespół roboczy ds. zmian w tym formu-
larzu. KRB przyjęła także zasadę indywidualnego rozpatrywania wniosków o opinię w sprawie łączenia 
bibliotek z innymi instytucjami kultury i pozytywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia dotyczącego 
bibliotek pedagogicznych” - czytamy na stronie internetowej BN.  

W skład zespołu do prac nad zmianami w formularzu GUS K03 - sprawozdanie bibliotek Rada 
powołała: prof. dr hab. Barbarę Sosińską-Kalatę (przewodnicząca), Teresę Szymorowską, Danutę Ta-
tarczak, Małgorzatę Kłos, Elżbietę Stefańczyk, prof. dr. hab. Zdzisława Pietrzyka.  
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Wchodząca w życie 1 października nowelizacja ustawy o bibliotekach przewiduje możliwość łą-
czenia – pod pewnymi warunkami – bibliotek publicznych z innymi instytucjami kultury. Jednym 
z warunków jest zasięgnięcie opinii KRB. Rada postanowiła, że wszystkie wnioski w sprawie tych opinii 
rozpatrywać będzie indywidualnie, po dogłębnym zapoznaniu się z dotychczasowym funkcjonowaniem 
danej biblioteki i rozważeniu możliwości jej funkcjonowania po połączeniu. 

Ponadto KRB pozytywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych.  
Źródło: Rynek Książki, [za:] źródło: www.bn.org.pl, data dostępu 19.09.2012 

„Czytelniku, jestem Twoja...”: imprint o prawie autorskim 

„Wydawcy mają nowy pomysł na walkę z piractwem książek. Chcą, by we wszystkich publikowanych 
książkach pojawił się katalog zasad dotyczących praw autorskich” - informuje „Dziennik Gazeta Praw-
na”.  

„Nie chcemy jednak straszyć, tylko jasno wyłożyć, co właściciel książki może z nią legalnie zro-
bić” - tłumaczy na łamach dziennika Włodzimierz Albin, prezes Polskiej Izby Książki. „Ale to tylko 
wstępny pomysł, nad którym dopiero zastanawiamy się z wydawcami” - dodaje.  

Pomysł ze specjalnym imprintem, czyli drukowaną zapewnie na trzeciej stronie książek prostą 
informacją o prawach autorskich, pojawił się w Polskiej Izbie Książki przed kilkoma tygodniami i jest 
kolejnym już podejściem do poradzenia sobie ze stratami wynikającymi z piractwa. „Sedno problemu 
tkwi jednak w nieznajomości prawa i braku zrozumienia, że ono jest naprawdę potrzebne, by książki 
mogły powstawać. Stąd pomysł, by zwrócić się do czytelnika bezpośrednio w książce” - przekonuje szef 
PIK.  
Źródło: Rynek Książki, data dostępu 18.09.2012 

„Mikroprzedsiębiorca Roku 2012”  
– nagroda dla wydawcy artystycznych książek 

Zwycięzcą VIII edycji konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2012 zostało wydawnictwo artystyczne Kur-
tiak i Ley z Koszalina. Oprócz prestiżowego tytułu Mikroprzedsiębiorcy Roku 2012 firma otrzymała na-
grodę główną w wysokości 40 tys. zł.  

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku jest organizowany przez Fundację Kronenberga przy Citi 
Handlowy od 8 lat. W tym roku, po przeanalizowaniu 215 zgłoszeń, kapituła zdecydowała, że tytuł Mi-
kroprzedsiębiorca Roku 2012 trafi do Urszuli Kurtiak i Edwarda Ley z Koszalina, właścicieli wydawnic-
twa artystycznego Kurtiak i Ley. 

Wydawnictwo Kurtiak i Ley od ponad 20 lat wydaje książki kolekcjonerskie dla bibliofili. Są 
one drukowane w limitowanych nakładach, na czerpanych i zdobionych papierach, w niemal wszyst-
kich językach świata. Unikatowe książki wydawnictwa zamawiane były między innymi przez Kancelarię 
Prezydenta i Premiera RP, Jana Pawła II i Benedykta XVI, a także głowy państw z całego świata.  

Celem konkursu jest wspieranie mikroprzedsiębiorczości, będącej jedną z podstawowych form 
prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Ideą konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku jest nagra-
dzanie firm osiągających sukcesy, wyróżniających się na tle konkurencji, zakorzenionych w lokalnych 
społecznościach oraz łączących tradycję z nowoczesnością.  

Uroczysta gala przyznania nagród w VIII edycji konkursu odbyła się 18 września 2012 roku w 
Sali Notowań warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.  

Kurtiak i Ley to nie jedyna firma z branży wydawniczej dostrzeżona przez jury.  
Wyróżnienie w kategorii „Start” dla mikroprzedsiębiorców zarejestrowanych po 1 stycznia 2009 

roku, otrzymała firma Arta Tech Paweł Horbaczewski z Wrocławia, która zajmuje się produkcją i dys-
trybucją czytników książek elektronicznych.  

O tytuł Mikroprzedsiębiorcy Roku co roku ubiegać się mogą przedsiębiorcy, którzy zatrudniają 
mniej niż 10 pracowników, a roczny obrót lub całkowity bilans roczny ich firm nie przekracza 2 mln 
euro. 

Patronat honorowy nad ósmą edycją konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2012 objął wicepre-
mier i minister gospodarki Waldemar Pawlak. Patronami są także: Krajowa Izba Gospodarcza, Praco-
dawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Inicjatywa Firm 
Rodzinnych oraz Polska Przedsiębiorcza. 
Źródło: Rynek Książki, data dostępu: 20.09.2012 
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Wykaz czasopism punktowanych 2012 – już jest! 

Ten wpis nie będzie opatrzony żadnym komentarzem (temu poświęcę osobne posty). Tutaj natomiast 
zawarłem listę kilkudziesięciu [http://ekulczycki.pl/lista_czasopism/] wpisów poświęconych tworzeniu 
wykazu czasopism punktowanych 2012. Proszę wszelkie komentarze, zauważone „anomalie” w wykazie 
wskazywać w komentarzach – będzie to na pewno interesująca lektura. 

Kliknij na nazwę części, aby pobrać poszczególne listy. Wykaz czasopism naukowych składa 
się z trzech części. 
● Część A - zawierająca liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających 

współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports 
(JCR) 
[http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/20/10/20108/20120917_CZESC_A_WYKAZU_CZASO
PISM_NAUKOWYCH.pdf] 

● Część B - zawierająca liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających 
współczynnika wpływu Impact Factor (IF) 
[http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/20/10/20109/20120917_CZESC_B_WYKAZU_CZASO
PISM_NAUKOWYCH.pdf]  

● Część C - zawierająca liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się 
w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH). 
[http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/20/11/20110/20120917_CZESC_C_WYKAZU_CZASO
PISM_NAUKOWYCH.pdf] 

Aktualizacja: 18 września 2012 roku 

● Informacja o liście czasopism naukowych nieujętych w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym 
przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w komunikacie z dnia 17 września 2012 roku 
w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje 
w tych czasopismach 
[http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Finansowanie/finansowanie_nauki/Lista_c
zasopism/20120918_WYKAZ_CZASOPISM_NIEPUNKTOWANYCH.pdf] To są czasopisma, które 
nie spełniły starych „kryteriów wstępnych” – punkt 4/6 mówi o tym, że do punktowania prze-
chodzą czasopisma, który spełniły określoną liczbę wytycznych. 

● Informacja o narodowym programie publikacji naukowych w Otwartym Dostępie 
[http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/finansowanie-nauki/dzialalnosc-statutowa/ocena-
parametryczna-jednostek-naukowych/ocena-jednostek-naukowych-do-2010-r/lista-
czasopism-punktowanych/informacja-o-narodowym-programie-publikacji-naukowych-w-
otwartym-dostepie/] Poniżej będą pojawiały się systematycznie linki związane z aktualną li-
stą 2012. 

Warto przeczytać również: 

● Nowe zasady oceny nowych czasopism – ministerstwo poprawia swój błąd 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/nowe-zasady-oceny-nowych-czasopism-ministerstwo-
poprawia-swoj-blad/]  

● Lista zmian – najnowsze wytyczne oceny czasopism naukowych 2012 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/lista-zmian-najnowsze-wytyczne-oceny-czasopism-
naukowych-2012/]  

● Nowe zasady oceny czasopism – komunikat ministra z 4 września 2012 roku 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/nowe-zasady-oceny-czasopism-komunikat-ministra-z-
4-wrzesnia-2012-r/]  

● Ministerstwo podało datę publikacji listy czasopism punktowanych. Znowu 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/nowe-zasady-oceny-czasopism-komunikat-ministra-z-
4-wrzesnia-2012-r/]  

● Zmiana punktacji czasopism naukowych. Dewaluacja ERIH-a 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/zmiana-punktacji-czasopism-naukowych-dewaluacja-
erih-a/]  

Źródło: Warsztat badacza komunikacji, data dostępu 18.09.2012 
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Wyszukiwarka czasopism punktowanych Index Copernicus  
- nie podoba mi się takie rozwiązanie 

Wczoraj ministerstwo ogłosiło nowy wykaz czasopism punktowanych 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/lista_czasopism_punktowanych/]. Dzisiaj firma Index Coper-
nicus porozsyłała do redaktorów czasopism oraz osób zarejestrowanych w serwisie, że właśnie uru-
chomiła wyszukiwarkę czasopism punktowanych 
[http://lista2012.indexcopernicus.com/search/main?execution=e2s1]. I jak uważam, że jest to bardzo 
przydatne, potrzebne i po prostu wygodne rozwiązanie, to nie mogę się oprzeć wrażeniu, że „coś jest 
nie tak”.  

 

Wyszukiwarka Index Copernicus. Coś takiego jest bardzo przydatne, bowiem przedzieranie się 
przez pdf-y bez możliwości sortowania jest po prostu żmudne i niepotrzebnie traci się czas. Dzięki tej 
wyszukiwarce możemy znaleźć – jaki piszą twórcy – „wyniki ewaluacji czasopism 2012 umieszczonych 
w części A (czasopisma posiadające obliczony wskaźnik Impact Factor), części C (znajdujących się 
w bazie European Reference Index for the Humanities – ERIH) oraz części B (czasopisma, które spełni-
ły kryteria wstępne oceny parametrycznej na podstawie ankiet i nie znalazły się w części A i C Wyka-
zu). Znajdziesz też czasopisma, które nie otrzymały punktów w ewaluacji 2012″. 

Co mi nie pasuje. 
1. Takie rozwiązanie powinno znajdować się na oficjalnej stronie Ministerstwa Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego, a nie na stronie firmy, która jest wykonawcą w ramach projektu. 
2. Ministerstwo udostępnia te wszystkie dane tylko jednej firmie – dlaczego np. plików xml nie 

można udostępnić w otwartym dostępie dla wszystkich? Dlaczego ministerstwo nie udostępni tych da-
nych twórcom bazy ARIANTA [http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/], którzy od wielu lat robią 
to, co ministerstwo teraz przerzuciło na Index Copernicus. 

3. Techniczną obsługę oceny czasopism oraz wyszukiwarkę tworzy firma, która indeksuje cza-
sopisma (udostępnia również płatne usługi dla wydawców czasopism). Za tę indeksację w bazie firmy 
Index Copernicus redakcji mogą być przyznane punkty 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/indeksacja-czasopism-w-bazach-wskazanych-przez-mnisw/].  

4. W wyszukiwarce są dostępne dane, których nie ma nigdzie indziej (np. zakwalifikowanie do 
danej dziedziny). Dobrze, że są dostępne, ale dlaczego nie na stronie Polskiej Bibliografii Naukowej. 

5. Firma w newsleterze i przy wyszukiwarce „zachęca” do zarejestrowania się (podania swoich 
danych), aby skorzystać z wszystkich opcji wyszukiwarki. Tylko że te „ukryte” opcje są dostępna od 
razu na stronie Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) – czyli tam gdzie był generator. Poniżej zestawienie 
tekstu z wyszukiwarki oraz printscreen z PBN.  

Uważam, że jest to „ukrywanie” ogólnodostępnych danych tylko po to, aby uzyskać użytkowni-
ków serwisu.  

Na stronie wyszukiwarki czytamy: 
Wpisz w odpowiednie pole wyszukiwarki numer ISSN, tytuł lub część tytułu, następnie przejrzyj 

listę czasopism spełniających podane przez Ciebie kryteria. Dowiesz się, w której części wykazu (A, B, 
C) znajduje się czasopismo, ile punktów uzyska artykuł w nim opublikowany. Możesz też poznać szcze-
gółowe dane czasopisma, kontakt do redakcji, adres www oraz e-mail. Funkcjonalność ta dostępna jest 
po zarejestrowaniu, dlatego zwracamy się do Ciebie z uprzejmą prośbą – zarejestruj się i dołącz do trzy-
stutysięcznej społeczności naukowców z całego świata! 
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Wynik wyszukiwania na stronie PBN: 

 

Podsumowanie. Ta wyszukiwarka to dobre ułatwienie. Uważam jednak, że znów nie jest to ro-
bione transparentnie. Jeżeli któryś z zarzutu jest nietrafiony, proszę o krytykę. 
Źródło: Warsztat badacza komunikacji, data dostępu 19.09.2012 

________________________________________________________________ 

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.  


