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Zapraszam na codziennie aktualizowaną  
stronę ISBNiKa na Facebooku 

CAŁOSTKA … 

Euro2012 jeszcze trwa 

 
Od rYta z Wrocławia. Mimo absencji naszej drużyny w rozgrywkach pamięć o Euro pozostanie na licz-
nych gadżetach. Poczta Polska wyemitowała bloczki z wizerunkami wybudowanych stadionów. Dzięku-
jemy za przesłanie skanów tych bloczków Panu B.H. 

Źródło: rYt, korespondencja nadesłana 21.06.2012 

KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE – zapowiedzi 

Zwrot cyfrowy w humanistyce: Internet-Nowe media-Kultura 2.0 
Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 25-26 października 2012 roku  

O konferencji. Zapraszamy na pierwszą w Polsce konferencję poświęconą teoretycznym, metodologicz-
nym i praktycznym problemom związanym z wkroczeniem do nauki i edukacji akademickiej nowocze-
snych technologii informatycznych, cybernetycznych i telekomunikacyjnych. Stwarzają one nowe śro-
dowisko pracy, nauki i dydaktyki. Humaniści wciąż w niewielkim stopniu wykorzystują potężne możli-
wości narzędzi ICT w pracy badawczej i nauczaniu. Nasza konferencja ma promować nowy model hu-
manistyki – humanistykę cyfrową, której podstawą będą metody, narzędzia i sposoby pracy oparte na 
„cyfrze”.  
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W szczególności chcielibyśmy przedyskutować i zaprezentować następujące zagadnienia: 
● zmiana przedmiotu badań dyscyplin humanistycznych związana z pojawieniem się nowej rzeczywi-

stości zwanej „cyberkultura” (cyberpolityka, haktywizm, cyberwojny,kulturowe, społeczne i fi-
lozoficzne konsekwencje zwrotu cyfrowego,data journalism, analityka kulturowa, socjologia cy-
frowa, software studies, ludologia i game studies, gamifikacja w edukacji i nauce, sztuka 
w czasach cyberkultury, narzędzia cyfrowe w naukach humanistycznych) 

● posthumanizm, cyberfeminizm, cyborgizacja i człowiek cyfrowy 
● wizualizacja wiedzy w humanistyce (od inforgrafik do modelowania obiektowego), 
● tworzenie wiedzy oparte na mechanizmie wiki, 
● nowe sposoby komunikacji i prezentacji nauki – oparte na narzędziach Web 2.0 
● edukacja on-line. 
Więcej informacji programowych i organizacyjnych znajdziesz na stronie internetowej konferencji: 
http://humanistykacyfrowa.umcs.lublin.pl/.  
Wszelkie informacje dotyczące konferencji uzyskać można pod adresem zwrotcyfrowy@gmail.com. 
Źródło: Zwrot cyfrowy w humanistyce, data dostępu 19.06.2012 

Z ŻYCIA SEKCJI 

Podróże kształcą, czyli staż w Bibliotece Uniwersyteckiej w Jaen 

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu współpracuje z dwoma uczelniami w Hiszpanii: Uniwersytetami 
w Sewilli i w Jaen. Rok temu odbyłem staż w Bibliotece Wydziału Prawa i Pracy Uniwersytetu 
w Sewilli, natomiast w tym roku udało mi się pojechać do Jaen, aby poznać Bibliotekę tamtego Uni-
wersytetu. Staż trwał od 14 do 18 maja 2012 roku. Wyjazd na staż do obcego kraju to dla mnie duże 
wyzwanie, bo przecież trzeba się przygotować na ich pytania dotyczące Uczelni, regiony i miasta. To 
jednak także doskonała motywacja, żeby przypomnieć i powtórzyć sobie język hiszpański. 

Żeby dostać się do Jaen trzeba najpierw dolecieć do Malagi stolicy Costa del Sol. Lot z Wrocła-
wia do Malagi trwał 3 godziny. Malaga to miasto wielkości Poznania, położone nad Morzem Śródziem-
nym i charakteryzujące się pięknymi plażami i dużą ilością słońca. Ponieważ właśnie w tym czasie od-
bywał się w Maladze festiwal muzyczny zobaczyłem występy kilku hiszpańskich zespołów tańczących 
flamenco. 

Na drugi dzień udałem się w drogę do oddalonego o około 200 km od Malagi Jaen. Jean to oto-
czone gajami oliwnymi, 120-tysięczne miasto, z piękną starówką i monumentalną katedrą (według 
mnie najpiękniejszą, jaką widziałem w Hiszpanii). W przewodnikach piszą o nim, że jest to jedyne 
z dużych miast Hiszpanii, gdzie nie jeździ się na rowerach, ponieważ nie pozwalają na to bardzo strome 
wzgórza i wzniesienia, na których położone jest miasto. 

Uniwersytet w Jaen jest stosunkowo młodą uczelnią, bowiem istnieje od 1993 roku. Studiuje 
na nim około 16 tys. studentów. Campus uniwersytecki, w tym również biblioteka znajduje się na 
obrzeżach miasta. Wszystkie budynki w campusie są bardzo nowoczesne, dookoła jest dużo zieleni 
i wody dla ochłody w czasie upałów. 

Biblioteka jest kilkupiętrowym, nowoczesnym budynkiem ze zbiorami rozmieszczonymi na po-
szczególnych piętrach według sygnatur, z salami do głośnej i cichej nauki, z wypożyczalnią laptopów 
i czytników do e-booków i z dużym zbiorem materiałów na nośnikach elektronicznych. Podczas gdy ja 
byłem zachwycony zbiorami jeden ze studentów powiedział, że on wolałby, żeby uczelnia zamiast inwe-
stować w tak drogie nowości technologiczne obniżyła cenę studiów. Nie zdziwiło mnie to stwierdzenie, 
bo w obliczu kryzysu w Hiszpanii jest ono całkiem zrozumiałe. Dużym zaskoczeniem dla mnie była 
panująca w czytelniach (pełnych studentów) cisza oraz przestrzeganie (bez szemrania) regulaminów. 
Studenci przestrzegają terminów zwrotu książek, mimo że są one bardzo krótkie (od kilku godzin do 
kilkunastu dni), a za jeden dzień opóźnienia jest tylko jeden dzień zawieszenia w wypożyczaniu bez kar 
pieniężnych. Jak oni to robią?! W warunkach polskich jest to nie możliwe.  

Ponieważ w czasie mojego stażu w Bibliotece była przeprowadzana ważna kontrola wysłano 
mnie do Biblioteki Uniwersyteckiej w Granadzie, a konkretnie do najstarszej jej części. Uniwersytet 
w Granadzie założony w 1531 roku przez cesarza Karola V należy do najstarszych w Europie, 
a Biblioteka mieści się w budynku Hospital Real - dawnego szpitala dla ubogich, zbudowanego w 1492 
roku. W Bibliotece tej znajduje się 56 inkunabułów, a tak pięknie wydanych książek, bogatych w zdo-
bienia i złoto, nie widziałem w żadnej innej bibliotece. Najcenniejszą książką w jej zbiorach jest bogato 
ilustrowana encyklopedia przyrodnicza z XV wieku „Codex Granatensis. W prezencie otrzymałem ten 
inkunabuł na płycie CD.  

Muszę przyznać, ze oglądanie i dotykanie zbiorów z czasów Kolumba było niesamowitym prze-
życiem. Biblioteka przygotowała dla swoich użytkowników historię i biblioteki i krótkie szkolenie 
w formie komiksu, co bardzo podoba się studentom i również spodobało się mnie. 

Granada to przede wszystkim Alhambra, traktowana jako ósmy cud świata i najpiękniejszy 
obiekt stworzony ręką człowieka. Jest to warowny zespół pałacowy założony i wybudowany przez Mau-
rów. Żeby go zwiedzić, trzeba już kilka tygodni wcześniej zrobić rezerwację przez Internet.. Miejsce to 
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oczarowało mnie całkowicie. Alhambra - pałac wzięty prosto z baśni tysiąca i jednej nocy wygląda zja-
wiskowo na tle ośnieżonych gór Sierpa Nevada, którymi otoczona jest Granada.  

Czas na stażu upłynął bardzo szybko, wszyscy byli bardzo pomocni i mili. Na koniec swojego 
pobytu przedstawiłem prezentację na temat Poznania, naszej uczelni i biblioteki i oczywiście zaprosi-
łem do Nas. Do Polski wróciłem pełen nowych doświadczeń i pozytywnej energii.  

Niniejszy artykuł dotyczyć miał stażu w Bibliotece Uniwersyteckiej w Jaen, ale ponieważ zbli-
żają się wakacje to dodatkowo umieściłem w nim parę informacji turystycznych, które (mam nadzieję) 
dla osób wybierających się w tym roku na wakacje do Hiszpanii a szczególnie do Andaluzji okażą się 
interesujące.  

Paweł Pioterek 
Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 

  

  

Źródło: Paweł Pioterek, korespondencja nadesłana 22.06.2012 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 

O bibliotekach po mojemu  

O bibliotekach po mojemu / Jacek Wojciechowski. Warsza-
wa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 
2012,– 204 s.; ISBN: 978-83-61464-50-1 

Co by było, gdyby bibliotekarska profesja w Polsce awansowała do pozio-
mu, jaki dziś jest standardem w Skandynawii? Autor w czasami lekki, in-
nym razem dosadny, albo przekorny sposób nakłania do regeneracji prze-
świadczeń, oderwanie się od codziennych wydarzeń i na odmienne, rozle-
glejsze spojrzenie na pracę bibliotekarzy oraz biblioteki... Czy aby cokolwiek 
zmienić wystarczy robić mało, niewiele, trochę? Jak bardzo rzeczywistość 
jest kreowana przez samych bibliotekarzy? 

Zbiór fascynujących felietonów został podzielony na trzy grupy: 
teksty o tym co nas w bibliotekarstwie otacza, pogłębione refleksje na te-
mat bibliotekarskiej rzeczywistości oraz omówienia kilku publikacji zagra-
nicznych, sygnalizujących, nad czym łamią sobie głowy inni. 
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Spis treści 
 
Na dobry początek 
Aktualia archiwalne 
Bibliotekarstwo kłopotliwe 
● Stan rozbieżności 
● Światło w półmroku 
● Trwałość nietrwałości 
● Biblioteczne stany nie zjednoczone 
● Przed wyrokiem 
● Rozchwianie profesjonalnej świadomości 
● Czy ten zawód zniknie? 
● Rejestr słabości domniemanych 
● W imadle stereotypów 
● Wyzwania 
● Biblioteczne strategie 
● Niedokonania niedokonane 

Co zaprząta innych 
● Próba refleksji ogólnej 
● Sześćdziesiąt lat 
● Bibliotekarstwo na świecie 
● Biblioteki w społecznym odczuciu 
● Panorama zawodu 
● Bibliotekarstwo w Rosji na przełomie 
● Biblioteki białoruskie 
● Bibliotekarstwo akademickie 
● Kreowanie przyszłości 
● Biblioteki publiczne 
● Nowoczesny bibliotekarz szkolny 
● Informacja: różne ujęcia 
● Mielizny Internetu 
● Piśmiennictwo wciąż w cenie 
● O czytaniu 
● Usługi na dystans: biblioteka w kieszeni 
Indeks zagadnień 
Indeks osób 

Zamówienia realizuje sklep Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, dokument online: 
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=169, data dostępu 18.06.2012 

INFORMACJE DLA FACHOWCÓW 

Architektura. Instrukcja Obsługi – BUW 
wykład, Warszawa, 27 czerwca 2012 roku 

Instytut Stefana Starzyńskiego, oddział Muzeum Powstania Warszawskiego 
zaprasza na wykład Jarosława Trybusia dotyczący „młodej” historii i współcze-
sności budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie przy ul. Dobrej 56/66.  

Wykład odbędzie się 27 czerwca 2012 roku o godz. 18.30 w sali 256 
w BUW. Wstęp wolny po dokonaniu rejestracji na www.1944.pl/rejestracja. 
Liczba miejsc ograniczona.  

AIO – czyli „Architektura. Instrukcja Obsługi”, to cykl wykładów pro-
wadzonych przez Jarosława Trybusia, historyka sztuki, którego pasją jest architektura Warszawy. Od 
sześciu sezonów wykłady AIO niezmiennie przyciągają liczną publiczność. Jarosław Trybuś niezwykle 
ciekawie i obrazowo opowiada o historii i teraźniejszości budynków, o ich twórcach i użytkownikach. 
Wykłady odbywają się w Muzeum Powstania Warszawskiego. Jednak w sezonie 2011/2012 poszerzono 
ofertę spotkań o wykłady odbywające się w przestrzeni budynków, które są tematem poszczególnych 
prelekcji. www.1944.pl. Zapraszamy do BUW! 
Źródło: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, data dostępu 19.06.2012 

Płace na uczelniach przyczyną sporu ministerstwa i związkowców 

Jedynie dolne granice płac na uczelniach chce określić ministerstwo nauki i podtrzymuje obietnicę 
podwyżek. Związki zawodowe chcą precyzyjnych tabel wynagrodzeń i gwarancji, że pensje pracowni-
ków szkół wyższych wzrosną powyżej średniej krajowej. 

- Wprowadzone w reformie nowe przepisy przewidują tylko minimalny gwarantowany poziom 
wynagrodzeń, co pozwala na większe zróżnicowanie płac. Rektorzy, prowadząc autonomiczną politykę 
płacową, mogą różnicować je w zależności od jakości pracy i poziomu osiągnięć naukowych pracowni-
ków nawet w tej samej grupie stanowisk, np. profesorów czy adiunktów. Dobry pracownik naukowo-
dydaktyczny powinien przecież zarabiać więcej niż przeciętny - argumentowała dziś minister nauki 
Barbara Kudrycka, komentując wczorajsze [20.06.2012] spotkanie ze związkowcami. 

Jednak zdaniem związkowców nadmierna swoboda rektorów w ustalaniu wysokości pensji 
może prowadzić do niesprawiedliwości. Krajowa Sekcja Nauki NSZZ Solidarność oraz Rada Szkolnic-
twa Wyższego i Nauki ZNP przedstawiły projekt układu zbiorowego pracy, który ma zawierać szczegó-
łowe tabele wynagrodzeń z określeniem górnego limitu pensji. Związki proponują, aby pensje mogły 
wzrosnąć ponad ten limit tylko wtedy, jeżeli uczelnia posiada na ten cel środki pochodzące z innych 
źródeł niż z budżetu państwa. 
Źródło: Money.pl, data dostępu 22.06.2012 
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Polska bibliotekarka pobiegnie z olimpijskim zniczem!!! 

Niezwykłe wydarzenie zadanie czeka jedną z rodzimych bibliotekarek. Przebie-
gnie ona kilkaset metrów z olimpijskim zniczem przed letnią olimpiadą w Lon-
dynie. Nie lada zaszczyt! Nic tylko gratulować i cieszyć się, że w tak zacnym 
gronie niosących ogień znalazł się właśnie bibliotekarz. 

Iwona Okularczyk, nasza olimpijska “szczęśliwczyni”, mieszka w Na-
mysłowie (niedaleko Opola) i jest kierownikiem Filii Pedagogicznej Bibliotece 
Pedagogicznej. 

[to właśnie bibliotekarka, która pobiegnie z olimpijskim 
zniczem] 

Jak przeczytać możemy na stronie biblioteki Pedagogicznej w Opolu 
[http://www.pedagogiczna.pl/index.php?option=com_content&view=article&id

=326%3Anasza-koleanka-iwona-okularczyk-pobiegnie-ze-zniczem-
olimpijskim&catid=37%3Aaktualnoci&Itemid=54], cała historia jest wspaniale 

spontaniczna i cudownie zaskakująca: 

Do konkursu zgłosił mnie mój mąż Tomek, który wygrał konkurs na Facebooku. Pytanie konkursowe 
brzmiało: Dlaczego to właśnie Ty miałbyś pobiec ze zniczem podczas tegorocznej Olimpiady w Londy-
nie? Tomek napisał wierszyk o swojej żonie (czyli o mnie), która cały czas biega… z domu do szkoły, ze 
szkoły do teściów, od teściów do pracy, z pracy do sklepu, stamtąd po dzieciaki itd. Tekst był bardzo 
zabawny i zwyciężył! W ten sposób, oprócz mnie wygrało jeszcze 17 osób. Są to osoby, które na co 
dzień mają bezpośredni kontakt ze sportem. Ja jako jedyna z grupy nie uprawiam żadnej dyscypliny 
wyczynowo, ale na pewno poradzę sobie z dystansem 300 jardów, ponieważ pływam, jeżdżę na wrot-
kach i rowerze. Mam nadzieję, że moja kondycja mnie nie zawiedzie. 

Z Iwoną pobiegnie całkiem sporo gwiazd mniejszego i większego kalibru: 

[...] do Londynu poleci z nami m. in. Marta Żmuda Trzebiatowska, Przemysław 
Babiarz (mój ulubiony komentator sportowy), Michał Żebrowski, Mariusz Czer-
kawski, Jan Mela. Ja będę biegła 21 lipca w gminie Hackney, a na moim odcin-
ku wystartują również Artur Partyka i Beata Pawlikowska. Zabawne, że gdy 
dowiedziałam się, że lecę do Londynu kupiłam książkę „Blondynka na językach 
– angielski brytyjski” właśnie autorstwa Beaty Pawlikowskiej. Będę miała oka-
zję wykazać się zdobytymi umiejętnościami! Sam znicz ma 80 cm długości 
i 8 tys. otworów, które symbolizują 8 tys. mil, jakie pokona 8 tys. osób biegną-
cych z tą wyjątkową pochodnią. 

Człowiekowi takie sytuacje zdecydowanie poprawiają humor i pokazu-
ją, że „można” i „warto” 

Pulowerek trzyma kciuki i życzy miłego truchtu ze zniczem! Oby nie zgasł i przyniósł jak naj-
więcej szczęścia naszym sportowcom w Londynie!!! 
Źródło: Pulowerek.pl, data dostępu 21.06.2012 

Publikacje naukowe deponowane w repozytoriach są lepiej wykorzystywane  

OpenAIRE, europejska inicjatywa współfinansowana przez Komisję Europejską, z zadowoleniem przy-
jęła wyniki projektu PEER zaprezentowane 29 maja 2012 roku w Brukseli. 

11 czerwca 2012 roku odbył się pierwszy z serii warsztatów dotyczących „danych naukowych 
powiązanych z publikacjami”, zorganizowany przez European OpenAIRE. Warsztaty zorganizowano 
w ramach Nordbib Conference w Kopenhadze, 11-13 czerwca 2012 roku. 

Przedmiotem warsztatów była polityka związana z danymi naukowymi, jej zastosowanie z per-
spektywy instytucji badawczych oraz fundatorów badań oraz tworzenie połączeń (tzw. funkcja cross-
linking) pomiędzy publikacjami a grupami danych. OpenAIRE wykorzystała te okazję do ustalenia 
spójnego stanowiska w sprawie zakończonego właśnie projektu European PEER. Stanowisko OpenA-
IRE zostało poparte przez UK Repository Net. 

OpenAIRE, europejska inicjatywa współfinansowana przez Komisję Europejską, z zadowole-
niem przyjęła wyniki projektu PEER zaprezentowane 29 maja 2012 roku w Brukseli. Sukcesem zakoń-
czyła się współpraca wydawnictw, bibliotek naukowych oraz instytucji naukowych, które stworzyły 
specjalne, kontrolowane środowisko naukowe, aby na jego przykładzie badać efekty zastosowania zie-
lonego OA. Projekt „PEER Observatory” wykazał, że deponowanie artykułów naukowych na szeroką 
skalę sprawia, że rośnie dostęp do nich oraz ich wykorzystanie, również za pośrednictwem stron WWW 
wydawnictw. 

Norbert Lossau, koordynator naukowy OpenAIRE oraz członek PEER Executive podkreśla, że 
ekonomiczna analiza projektu PEER nie przyniosła dowodów na potwierdzenie tezy, iż autoarchiwiza-
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cja wpływa na rentowność czasopism. Norbert Lossau wezwał wydawców, biblioteki oraz repozytoria do 
ponownego wykorzystania infrastruktury projektu PEER, ale tym razem na szerszą skalę, tak by wy-
dawnictwa i biblioteki w deponowaniu artykułów naukowych: „Ponowne wykorzystanie infrastruktury 
PEER i przyspieszenie przejścia z modelu subskrypcyjnego czasopism do złotego OA pozwoli naukow-
com w wygodny sposób wypełnić ważny obowiązek publikowania w OA, jaki Komisja Europejska ma 
nałożyć w programie Horizon 2020”. 

Open AIRE tworzy paneuropejską infrastrukturę wydawniczą i jednoczy 33 państwa w celu za-
pewnienia dostępu do wyników europejskich badań naukowych. Gromadzi publikacje, który powstały 
w ramach projektów finansowanych przez Komisję Europejską, a jego celem jest podniesienie „widzial-
ności” europejskich badań oraz wsparcie programu KE Open Access Pilot. Serwisy, które w przyszłości 
przygotuje OpenAIRE będą oferować wsparcie prowadzeniu statystyk oraz w kompleksowym tworzeniu 
powiązań pomiędzy publikacjami a odpowiednimi danymi naukowymi. OpenAIRE współpracuje z wy-
dawcami, repozytoriami oraz dostawcami danych, aby sprawnie scalić europejską naukę i przekształ-
cić ją w globalną infrastrukturę wiedzy. JGS 
Źródło: EBiB - Elektroniczna Biblioteka, data dostępu 19.06.2012 

Narzędzia społecznościowe w muzeach, archiwach i bibliotekach  
(raporty OCLC) 

Online Computer Library Center (OCLC) [http://www.oclc.org/] to amerykańska organizacja pozarzą-
dowa zajmująca się rozwijaniem usług i infrastruktury technicznej dla bibliotek cyfrowych oraz prowa-
dząca projekty badawcze dotyczące problemów dostępu do wiedzy oraz modeli działania bibliotek 
we współczesnym społeczeństwie. O globalnym zasięgu oddziaływania OCLC świadczy liczba ponad 
72 tys. bibliotek ze 170 krajów, korzystających z wypracowanych przez nią narzędzi 
[http://www.oclc.org/uk/en/services/default.htm].  

Od września zeszłego roku eksperci OCLC publikowali kolejne części raportów 
[http://www.oclc.org/research/publications/library/2012/2012-01r.htm] poświęconych wykorzysty-
waniu narzędzi społecznościowych w działalności bibliotek, muzeów i archiwów cyfrowych, głównie 
w perspektywie – definiowanego jednak dość szeroko – społecznego opisywania udostępnionych online 
zbiorów: 

Metadata helps users locate resources that meet their specific needs. But metadata also helps 
us both to understand the data we find and to evaluate what we should spend our time on. Tradition-
ally, staff at libraries, archives, and museums (LAMs) create metadata for the content they manage. 
However, social metadata—content contributed by users—is evolving as a way to both augment and 
recontexutalize the content and metadata created by LAMs. Enriching LAM metadata improves the qual-
ity and relevancy of users’ search results and helps people to understand and to evaluate the content 
better. 
W cyklu Social Metadata for Libraries, Archives, and Museums opublikowano następujące raporty: 

Social Metadata for 
Libraries, Archives, 
and Musems, Part 1: 
Site Reviews  

Pierwsza część raportu to krytyczna analiza 76 serwisów bibliotek, 
muzeów i archiwów, wyposażonych w narzędzia angażujące odbior-
ców do aktywnego korzystania z udostępnianych treści (tagowania, 
komentowania, tworzenia list itp.).  

[bezpośredni 
link do pobra-
nia]  

Social Metadata for 
Libraries, Archives, 
and Museums Part 2: 
Survey Analysis  

Opublikowano tutaj wyniki ankiety przeprowadzonej wśród osób 
zarządzających internetowymi repozytoriami bibliotecznymi, archi-
walnymi, muzealnymi, zbiorami cyfrowymi organizacji pozarządo-
wych i instytucji kultury. Ankieta, obejmująca ostatecznie 42 odpo-
wiedzi przedstawicieli instytucji z całego świata (jednak głównie z 
USA, Wielkiej Brytanii i Australii), dotyczyła m.in. zasad moderacji, 
strategii angażowania uczestników i zwiększania popularności zbio-
rów w internecie. Raport został opublikowany w grudniu 2011 roku, 
jednak dane pochodzą z roku 2009, co mocno obniża jego wartość – 
polityka wielu instytucji wobec narzędzi społecznościowych mogła 
nawet radykalnie zmienić się przez te lata.  

[bezpośredni 
link do pobra-
nia]  

Social Metadata for 
Libraries, Archives, 
and Museums. Part 3: 
Recommendations and 
Readings  

To opublikowany 23 kwietnia ostatni raport z cyklu, zawierający 
rekomendacje dotyczące strategii wdrażania narzędzi społeczno-
ściowych w serwisach internetowych muzeów, archiwów i bibliotek. 
Znalazło się tam m.in. dość ciekawe zalecenie udostępniania na za-
sadach otwartego źródła (open source) narzędzi internetowych wy-
pracowywanych przez instytucje. W raporcie umieszczono w nim 
także bibliografię prac związanych z tematem – wiele z tekstów do-
stępnych jest online.  

[bezpośredni 
link do pobra-
nia]  

Social Metadata for 
Libraries, Archives, 
and Museums: Execu-
tive Summary  

Krótkie dwudziestostronicowe podsumowanie wszystkich raportów.  
[bezpośredni 
link do pobra-
nia]  
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Treść wszystkich raportów opublikowana jest na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa-Użycie 
Niekomercyjne-Na tych samych warunkach [http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/], 
co oznacza, że można je swobodnie tłumaczyć i opracowywać do własnych (np. szkoleniowych czy edu-
kacyjnych) celów.  
Warto zwrócić uwagę także na dostępne na specjalnej podstronie OCLC 
[http://www.oclc.org/research/publications/library/2012/2012-01r.htm] materiały z webinarium 
zorganizowanego na początku marca. 

Marcin Wilkowski 
Źródło: Historia i Media.pl, data dostępu 19.6.2012 

Repozytorium jest ważne dla naukowców i uczelni. AMUR jako wzór 

Czasami tak jest, że jakiś post mam we wpisach roboczych od dłuższego czasu i nie mogę się zabrać za 
jego skończenie. Tak też było z wpisem o roli, jaką mogą i powinny odgrywać repozytoria naukowe 
w rozwoju kadry i samych uczelni wyższych. Takim impulsem do napisania tego wpisu był jeden 
z ostatnich tekstów dotyczących uznania przez Narodowe Centrum Nauki programu „Publish or Perish” 

jako oficjalnego źródła dla indeksu Hirscha i liczby cytowań 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/ncn-uznal-publish-or-perish-jako-zrodlo-indeksu-hirscha-i-
liczby-cytowan/] oraz tekst opublikowany na EBIB na temat tego, że Publikacje naukowe deponowane 
w repozytoriach są lepiej wykorzystywane [http://www.nowyebib.info/wiadomosci/1138-publikacje-
naukowe-deponowane-w-repozytoriach-s-lepiej-wykorzystywane]. To natomiast jest bardzo mocno sko-
relowane z polityką uczelni wyższych, którą mogą one obrać, aby motywować kadrę do zwiększenia 
widoczności swoich badań – a przez to do zwiększenia współczynnika sukcesu (liczby zdobywanych 
grantów). Wszystko to dzięki deponowaniu w repozytoriach instytucjonalnych. Dlaczego? 

Czym w ogóle jest repozytorium? Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka prosta. Bo pisząc 
o repozytorium instytucjonalnym (a przede wszystkim repozytorium naukowym), mam na myśli takie 
rozwiązanie, które jest wdrażane np. na konkretnej uczelni. Samo repozytorium to (za Wikipedią): 
„miejsce uporządkowanego przechowywania dokumentów, z których wszystkie przeznaczone są do 
udostępniania”. Problem zaczyna się wtedy, kiedy chcemy od siebie odróżnić repozytorium (cyfrowe) 
od biblioteki cyfrowej. To dlatego niekiedy można trafić na dane, że w Polsce mamy kilka repozytoriów 
lub dużo, dużo więcej (wtedy, gdy część bibliotek cyfrowych jest uznawanych za repozytorium – albo 
odwrotnie – już sam się gubię, pomimo przeprowadzenia wielu rozmów na ten temat).  

Zostawiając jednakże ten problem na boku, można powiedzieć, że pierwsze repozytorium na-
ukowe w Polsce – AMUR [https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/] – zostało uruchomione na Uniwer-
sytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2010 przez Emilię Karwasińską i Małgorzatę Rychlik. 
Celem AMUR-a jest „upowszechnianie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań na-
ukowych prowadzonych na UAM”. 

Jak działa repozytorium. AMUR z perspektywy naukowca. Nie wchodząc w szczegóły technicz-
ne (te można znaleźć np. tutaj: 
http://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i5/i7/i9/i2/r5792/RychlikM_KarwasinskaE_PolowanieZasob.
pdf i tutaj: http://lib.amu.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=672&Itemid=94), 
można powiedzieć, że repozytorium to taki wewnątrzuczelniany katalog, który zbiera i udostępnia pra-
ce pracowników danej uczelni oraz pomaga zwiększać widoczność poszczególnych prac. Każdy pracow-
nik może swoje prace deponować, przeglądać statystyki ściągnięć itd. Każdy zdeponowany materiał ma 
swoją stronę, indywidualne identyfikator handle.net. Poniżej widoczny jest printscreen z moim dokto-
ratem zdeponowanym przed obroną (na UAM każdy doktorat jest teraz umieszczany w AMUR-ze). 
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Rola repozytorium dla „Publish or Perish”. Teraz kilka słów o tym, dlaczego warto deponować prace 
w repozytoriach i dlaczego w ogóle uczelni wyższe powinny zakładać i wdrażać takie rozwiązania. 

„Publish or Perish” czerpie dane bezpośrednio z Google Scholar i na tej podstawie wylicza róż-
ne wskaźniki. Jednakże nie ma nic wspólnego z indeksowaniem prac w tej wyszukiwarce. Już kilka 
razy pisałem na temat poprawnego indeksowania w Google Scholar i starałem się pokazać, że można 
sobie z tym poradzić, ale nie jest to do końca łatwe, jeśli nie mamy odpowiednich narzędzi (zobacz wpis 
Indeksowanie w Google Scholar. Wskazówki dla wydawców i redaktorów czasopism naukowych 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/indeksowanie-w-google-scholar-wskazowki-dla-wydawcow-i-
redaktorow-czasopism-naukowych/] oraz Jak zgłosić czasopismo do Google Scholar? 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/jak-zglosic-czasopismo-do-google-scholar-poradnik-dla-
wydawcow-i-redaktorow/]). Pokazywałem również, że Google Scholar rekomenduje kilka rozwiązań: np. 
w przypadku repozytoriów chodzi o rozwiązania oparte na DSpace, Eprints. AMUR jest właśnie oparty 
na DSpace. 

Kiedy sami chcemy zgłosić do Google Scholar jakiś artykuł zamieszczony na swojej stronie 
domowej, to nie zawsze się to udaje. Przerabiałem to wielokrotnie – Google Scholar czasami od razu 
„załapie”, czasami zajmuje to kilka miesięcy, czasami materiał nie jest w ogóle uwzględniany. 

Dlatego repozytoria są tak dobrym rozwiązaniem. Zamieściłem już w repozytorium wiele mate-
riałów i za każdym razem w Google Scholar materiały były widoczne już po 7–10 dniach! To jest na-
prawdę bardzo szybko. I co ważne, dzięki odpowiednim metatagom wszystko jest „na swoim miejscu” – 
to znaczy poprawnie jest zdefiniowany autor, słowa kluczowe. 

Jeżeli naukowcy i osoby zarządzające uczelniami wyższymi chcą zwiększyć widoczność dorob-
ku kadry, ich indeksy Hirscha i liczbę cytowań, to powinni zakładać i rozwijać repozytoria instytucjo-
nalne. Oczywiście kiedy piszę o zwiększaniu indeksu Hirscha, to mam na myśli nie „generowanie cyto-

wań”, tylko zamieszczanie już opublikowanych materiałów, 
w których dani autorzy byli cytowani, dzięki czemu poszcze-
gólne cytowania mogą być zliczane. Dotyczy to przede 
wszystkim nauk humanistycznych i społecznych, ale jak 
w komentarzu do tekstu o uwzględnieniu „Publish or Perish” 
przez NCN pokazał Krzysztof Świerkosz 

[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/ncn-uznal-publish-
or-perish-jako-zrodlo-indeksu-hirscha-i-liczby-

cytowan/#comment-562086415], może to być istotne dla 
różnych subdyscyplin (i byłoby dobrze, gdyby NCN rozszerzy-
ło obowiązywanie „PoP”). 

Poniższy schemat przedstawia ten sposób myślenia 
o zwiększaniu szans na granty z NCN-u poprzez zwiększanie 
widoczności prac przy użyciu repozytoriów. Oczywiście sche-
mat zakłada wielu uproszczeń, ale sama idea jest widoczna. 

Przydałaby się jednolita polityka. Gdyby wszystkie 
uczelni zaczęły zachęcać swoich naukowców do deponowania 
w repozytoriach, to nie byłoby problemu z widocznością wsze-
lakich prac. Do tego jednakże jest potrzeba jednolita polityka 
dotycząca repozytoriów, metadanych oraz – najlepiej wpro-
wadzenie otwartych mandatów. To jednakże wymaga wielu 
dodatkowych uzgodnień, decyzji politycznych. Wydaje się 
jednak, że wszystko zmierza w stronę rozwoju takich rozwią-
zań – repozytoria instytucjonalne mogą (i staną się) ważnym 
narzędziem promocji w komunikacji naukowej oraz pomocą 
w zwiększaniu widoczności dorobku poszczególnych naukow-
ców. 

A czy na Waszej uczelni funkcjonuje repozytorium? 
Emanuel Kulczycki 

Źródło: Warsztat badacza komunikacji, data dostępu 21.06.2012 

NCN uznał „Publish or Perish” jako źródło indeksu Hirscha i liczby cytowań 

O oficjalne źródło indeksu Hirscha pytałem NCN już w kwietniu zeszłego roku. Wówczas otrzymałem 
nie do końca jasną odpowiedź, którą zawarłem we wpisie Indeks H – preferowane źródło informacji dla 
NCN [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/indeks-h-%E2%80%93-preferowane-zrodlo-informacji-
dla-ncn/]. W otwartych konkursach, w których wnioski można składać jeszcze do jutra 
(tj. 19.06.2012), oficjalnym źródłem indeksu Hirscha [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/jak-
obliczyc-indeks-h/] i liczby cytowań jest baza Web of Science. Ale jak Czytelnicy świetnie wiedzą – jest 
to baza, która „dyskryminuje” humanistów.  

W dokumentacji konkursowej z 15 czerwca 2012 roku 
[http://ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2012-06-15/maestro-zal2.pdf] NCN zawarł in-
formację, że: dla paneli HS (nauki humanistyczne i społeczne) należy podać łączną liczbę cytowań 
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wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań oraz indeks H (źródło: Web of Science lub 
Publish or Perish). 

 

To jest naprawdę dobra wiadomość – o samym „Publish or Perish” pisałem już nie raz. Cho-
ciażby we wpisie o autorce programu (Analiza cytowań i „Publish or Perish” – Anne-Wil Harzing: 
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/analiza-cytowan-i-publish-or-perish-%E2%80%93-anne-wil-
harzing/) czy też w napisanym mini-poradniku: „Publish or Perish” – poradnik dla autorów. Znajdź 
swoje cytowania i indeks Hirscha [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/publish-or-perish-poradnik-
dla-autorow-znajdz-swoje-cytowania-i-indeks-hirscha/]. 

Warto przeczytać również: 
● „Publish or Perish” – poradnik dla autorów. Znajdź swoje cytowania i indeks Hirscha: 
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/publish-or-perish-poradnik-dla-autorow-znajdz-swoje-
cytowania-i-indeks-hirscha/  
● Jak obliczyć indeks H?: http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/jak-obliczyc-indeks-h/  
● Zwiększ wpływ i widoczność swoich badań – podręcznik w PDF: 
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/zwieksz-wplyw-i-widocznosc-swoich-badan-podrecznik-w-pdf/  
● Analiza cytowań i „Publish or Perish” – Anne-Wil Harzing: 
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/analiza-cytowan-i-publish-or-perish-%e2%80%93-anne-wil-
harzing/  
● Scholarometer – narzędzie do obliczania i wizualizacji dorobku: 
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/scholarometer-%e2%80%93-narzedzie-do-obliczania-i-
wizualizacji-dorobku/  
Źródło: Warsztat badacza komunikacji, data dostępu 19.08.2012 

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

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

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

Wojciech Rozwadowski 

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

SBP/268166269865948?sk=wall 

 

 
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/ 
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