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R. 7, z. 28 (201): poniedziałek, 12 listopada 2012 roku 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aktualności ISBNika znajdziesz na Facebooku !!!! 

KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE – zaproszenia 

Biblioteki cyfrowe - organizacja - prawo - funkcjonowanie  
- konferencja, Wrocław, 16 listopada 2012 roku 

16 listopada 2012 roku w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocła-
wiu odbędzie się IV Konferencja Naukowa „Biblioteki cyfrowe - organizacja - 
prawo - funkcjonowanie” zorganizowana przez Korporację Bibliotekarzy Wro-
cławskich i Dolnośląską Bibliotekę Pedagogiczną. Udział w konferencji jest 
bezpłatny.  

Więcej informacji znajduje się na stronie: 
http://bibliotekarze.kbw.wroc.pl/IVKonferencjaInf.htm 

 
Nadesłała: Jadwiga Wojtczak 

Źródło: Elektroniczna Biblioteka: portal bibliotekarzy i pracowników informacji, 
data dostępu 04.11.2012  

Aspekty prawne pracy naukowca  
– ewaluacja dorobku - komunikacja naukowa - granty 
5. seminarium w cyklu „Badania naukowe”, Warszawa, 21 listopada 2012 roku 

Zapraszamy do udziału w V edycji seminarium w cyklu „Badania naukowe”: „Aspekty prawne pracy 
naukowca - ewaluacja dorobku - komunikacja naukowa - granty”, które odbędzie się 21 listopada 
2012 roku w Warszawie. 

Tematem piątej edycji seminarium będą aspekty prawne pracy naukowca. Podczas obrad za-
proszeni do udziału specjaliści omówią zagadnienia związane z własnością intelektualną, ewaluacją 
dorobku publikacyjnego oraz oceną nauki i uczonych w systemie komunikacji naukowej. Ponadto 
w trakcie oddzielnego wykładu uczestnikom zostanie przedstawiony temat przyznawania kategorii na-
ukowej Jednostkom Naukowym, jak również omówione zostaną podstawowe zasady pisania wniosków 
o finansowanie projektów badawczych. 

Specjalnie dla czytelników EBIB, Organizator przekazał 10% RABAT na udział w seminarium. 
Aby z niego skorzystać, należy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy: 
https://www.cpi.com.pl/imprezy/2012/appn/formularz_pr10.php  
Program konferencji znajduje się na stronie: www.cpi.com.pl/patronat/appn/ a w nim m.in.: 
● Rzetelność w badaniach oraz poszanowanie własności intelektualnej / prof. dr hab. Jan Hartman 
(Uniwersytet Jagielloński) 
● Kryteria i tryb przyznawania kategorii naukowej Jednostkom Naukowym / prof. dr hab. Maciej Zabel 
(Uniwersytet Medyczny w Poznaniu) 
● Ewaluacja dorobku publikacyjnego / dr Aneta Drabek (Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego) 
● Ocena nauki i uczonych w systemie komunikacji naukowej / dr Marek Nahotko (Uniwersytet Jagiel-
loński) 
● Podstawowe zasady pisania wniosków o finansowanie projektów badawczych / prof. dr hab. Leszek 
Kaczmarek (członek Rady NCN) 
● Komunikacja naukowa / dr Przemysław Żukiewicz (Katedra Nauk Społecznych, Uniwersytet Przy-
rodniczy w Poznaniu) 
Organizator: Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.; Więcej Informacji: pr@cpi.com.pl  
nadesłała: Agata Soboń-Modzelewska 
Źródło: Elektroniczna Biblioteka: portal bibliotekarzy i pracowników informacji, data dostępu 
08.11.2012 
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Homo communicativus. Współczesne oblicza komunikacji i informacji 
Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa,  
Lublin, 24-25. czerwca 2013 roku  

Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK serdecznie zaprasza na Ogól-
nopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową Homo communicativus. 
Współczesne oblicza komunikacji i informacji, która odbędzie się w 24 i 25. 
czerwca 2013 roku. Celem konferencji jest wymiana poglądów na temat czło-
wieka i jego roli w świecie współczesnych technologii komunikacyjno-
informacyjnych. Przedmiotem rozważań będą nie tylko kwestie komunikacyj-
nej sprawności, ale także komunikacyjnej świadomości, a więc umiejętności 
wykorzystywania wiedzy z takich obszarów, jak: multimedia, zarządzanie in-
formacją, psychologia i socjologia komunikacji, informatyka, kognitywistyka, 
językowe strategie komunikacyjne czy massmedia.  
● Szczegółowe informacje już wkrótce znajdą Państwo na stronie: 
www.inibi.umk.pl/homocommunicativus oraz na Facebooku. 
● Zobacz również: http://www.facebook.com/events/124749797677498/  

Poniżej prezentujemy zagadnienia: 

● nowoczesne źródła informacji, 
● usługi online, 
● heurystyka informacyjna, 
● e-włączenie vs. e-wyłączenie, 
● e-learning i e-literacy, 
● konwergencja mediów, 
● wspieranie i rozwój społeczeństwa informa-
cyjnego, 
● obszary współpracy sektora biznesowego z 
naukowym, 
● kompetencje medialne i informacyjne, 
● nowe media a nowe formy komunikacji, 

● narzędzia cyfrowe w humanistyce, 
● poetyka mediów, 
● semiotyka i antropologia nowych mediów, 
● homo communicans czy homo ludens, 
● Cloud Computing, 
● InfoVis, 
● Ius Internet, 
● Text Mining, Data Mining, 
● media społecznościowe w biznesie, 
● coaching, mentoring i peer-networking, 
● fundraising, sponsoring, crowdfunding. 

Źródło: Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK, data dostępu 04.11.2012 

KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE – relacje 

Długoletnia archiwizacja – II Krakowska konferencja bibliotek naukowych 
Kraków, 24-25 października 2012 roku 

24-25 października 2012 roku odbyła się w Krakowskiej Akademii im. An-
drzeja Frycza Modrzewskiego konferencja poświęcona długoterminowej ar-
chiwizacji polskiego dziedzictwa cyfrowego. Organizatorem była Biblioteka 
Krakowskiej Akademii [http://www.ka.edu.pl/biblioteka/konferencja/]. 

Kilka słów o Akademii – największa uczelnia akademicka niepu-
bliczna w Małopolsce, działa od 2000 roku (wcześniej jako Krakowska Wyż-
sza Szkoła im. A. Frycza Modrzewskiego), kilkanaście kierunków studiów, 
13 tysięcy studentów z kraju i zagranicy, nowoczesny, funkcjonalny kam-
pus. 

Sam temat konferencji niezwykle aktualny i ważny dla dalszego 
rozwoju zasobów cyfrowych, ich utrzymania i przechowywania zgodnie ze 
standardami i wzorcami światowymi. Omawiano techniczne, ekonomiczne 
oraz prawne zagadnieniami związane z organizacją, budową i funkcjono-
waniem trwałych archiwów cyfrowych, w tym repozytoriów traktowanych 

jako archiwa dorobku naukowego. 
Przedstawiono rozwiązania: zagraniczne – niemiecki projekt Digital Preservation – KOPAL, 

oprogramowanie Rosetta Ex Libris na przykładzie ETH w Zurichu i w National Library of New Zeland – 
i polskie – jeszcze w fazie testowania, dArceo (usługa długoterminowego przechowywania danych źró-
dłowych, PCSS) i projekt PLATON, oferujący środowisku naukowemu usługę powszechnej archiwizacji. 

Szczególnie ciekawe były referaty prezentujące praktyczne rozwiązania stosowane w bibliote-
kach akademickich, m.in. „Współpraca Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej z Akademickim Centrum 
Komputerowym Cyfronet AGH w zakresie długoterminowej archiwizacji danych”, „Archiwizacja zaso-
bów Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej”. 

Interesujące były doświadczenia bibliotek z tworzenia repozytoriów uczelnianych, referaty: 
„Repozytrium Cyfrowe Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy jako przykład opra-
cowania, udostępniania i archiwizacji dorobku naukowego wykładowców uczelni” (D. Olejnik, E. Gon-
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gała) i „Organizacja i funkcjonalność wiarygodnego archiwum cyfrowego uczelni wyższej na przykładzie 
Repozytorium Politechniki Krakowskiej” (M. Stąporek). 

Narodowego programu długoterminowej archiwizacji cyfrowego zasobu nauki i kultury doty-
czyło wystąpienie Anety Januszko-Szakiel z Biblioteki Akademii im. Frycza Modrzewskiego. Temat po-
trzeby utworzenia narodowej strategii ochrony cyfrowego zasobu polskiej nauki i kultury był zresztą 
jednym z głównych tematów dyskusji, która toczyła się też w kuluarach i na wieczornym spotkaniu 
„integracyjnym”. 
● O konferencji na stronie Biblioteki Akademii Krakowskiej: 
http://www.ka.edu.pl/biblioteka/konferencja/  

MM 
Źródło: Blog Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, data dostępu 07.11.2012 

INFORMACJE DLA FACHOWCÓW 

Elementarz: o co chodzi z tymi punktami za publikacje naukowe 

„Warsztat badacza komunikacji” jest blogiem niszowym, który jednak w tej niszy jakoś odnalazł swoje 
miejsce. Niektórym czasami muszę również przypominać, że „Warsztat…” jest blogiem, a nie serwisem 
– czasami rodzi to różne nieporozumienia (najczęściej zabawne). Piszę to wszystko, aby – w pewnym 
sensie – wyjaśnić niektórym Czytelnikom, dlaczego niektóre wpisy są tak hermetyczne. 

 

Przydługi, ale konieczny wstęp 
Takie głosy zdarzają się i często moi rozmówcy mówią: „Czytam Twoje wpisy o X, ale jak pi-

szesz o Y – to wymiękam, bo mnie to nie interesuje albo… nie rozumiem tego”. Oczywiście na drugiej 
stronie tego kontinuum są Czytelnicy, którzy piszą do mnie z bardzo konkretnymi problemami – zaw-
sze staram się podjąć rękawicę, bowiem takie mierzenie się z trudnymi sprawami niesamowicie rozwi-
ja. Jednakże zdaję sobie sprawę, że na „Warsztat…” trafiają również Czytelnicy, którzy chcą pozyskać 
podstawowe informacje, aby odnaleźć się w zupełnie nowej rzeczywistości: „punktomani polskiej na-
uki”. Innymi słowy – jak napisał do mnie kilka tygodni temu Jakub Dziewit – są tacy, którzy szukają 
podstaw: 

„O co w tym wszystkim chodzi? Co to są te punkty i czym się je?”, czyli po prostu poradnik dla 
naukowców, którzy są na poziomie „zero”, a równocześnie ich promotorzy mają już na tyle ustabilizo-
waną sytuację, że mogą po prostu pisać i zajmować się badaniami, a co za tym idzie – nawet nie wie-
dzą jak to teraz wszystko wygląd. 

W sumie nie znalazłem nigdzie takiego elementarza dla studentów/doktorantów/naukowców, 
którzy chcieliby poznać podstawowe odpowiedzi. Nie oceniam, dlaczego tego nie wiedzą (nie o to prze-
cież chodzi) – wydaje mi się jednak, że warto podać im pomocną dłoń. To chciałbym zrobić tym wpisem 
i wskazaniem podstawowych spraw (dlatego też wiele spraw zostanie bardzo uproszczonych – ale mam 
nadzieję – niezwulgaryzowanych). 

Po co i za dostaje się punkty? 
Praca naukowa nie ma nic wspólnego z punktami. Przede wszystkim chodzi o to, aby robić 

„dobrą naukę” – a jak już coś wymyślimy, przeanalizujemy, wypracujemy – aby udostępnić to światu 
w postaci jakiejś publikacji naukowej. Swój tekst najlepiej wydać albo jako książkę, albo jako artykuł 
w czasopiśmie. Wybierając czasopismo, najlepiej kierować się zasadą: dobre/najlepsze czasopismo 
w mojej dziedzinie, które jest poważane, czytane itd. (a nie: „… bo redaktorem jest Zenek”). 

Oprócz tego „wątku” pracy naukowej zdarza nam się brać udział w konferencjach, wygłaszać 
referaty, patentować coś, popularyzować naukę itd. Są to czynności naukowe lub okołonaukowe – któ-
re albo nas wzbogacają, albo zabierają nam czas. 

Zatem, gdzie te punkty? Za swoją pracę naukową jesteś rozliczany(a). I to rozliczany na pozio-
mie lokalnym i globalnym. Poziomem lokalnym nazywam rozliczanie na poziomie zakładu, katedry, 
instytutu, wydziału, uczelni. Tutaj mogą być Ci przyznawane punkty za różne aktywności. 
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Żeby było jasne: Twój wydział może ustalić, że za opublikowanie monografii naukowej otrzymujesz 
5 punktów. Równie dobrze może ustalić, że dostajesz za to „trzy truskawki” – a stypendium doktoranc-
kie (jeśli jesteś doktorantem) uzyskujesz za przyniesienie po roku koszyczka truskawek (120 truska-
wek). 

I wszystko będzie okej – bo to są kryteria lokalne i tutaj „tych punktów, o które ostatecznie 
chodzi” nie ma. Zdarza się oczywiście tak, że te kryteria lokalne są kopią (lub zmodyfikowaną kopią) 
tych kryteriów, „o które ostatecznie chodzi” (jeden z wydziałów historycznych w Polsce zrobił właśnie 
coś takiego, wprowadzając jedynie jedną zmianę – za opublikowanie monografii po polsku zamiast 20 
punktów, pracownik otrzymywał punktów 40). 

Czym są zatem „te” punkty, o które chodzi i które powinniśmy (lub nie) kolekcjonować? 
„Te” punkty, o których wszyscy rozmawiają, to są punkty, które kolekcjonuje Twoja jednostka 

– która podlega ocenie (to jest właśnie parametryzacja). I to jest właśnie poziom globalny, bowiem za-
sady są jasno ustalone dla wszystkich jednostek (w zależności od danej dziedziny naukowej). Warto 
tutaj podkreślić, że w tym zakresie funkcjonuje bardzo często nieporozumienie – w ramach oceny pa-
rametrycznej ocenia się całą jednostkę, a nie konkretnego pracownika 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/ile-punktow-do-nowej-habilitacji-kryteria-oceny-a-warunki/. 
Pracownik przynosi punkty dla jednostki za swoją działalność (za konkretne „efekty” są przyporządko-
wane punkty). To w ramach danej oceny parametrycznej definiuje się, ile punktów przysługuje za opu-
blikowanie monografii, rozdziału w monografii itd. Liczba punktów za dany efekt wynika z rozporzą-
dzenia [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/aktualnie-obowiazujace-definicje-oraz-punkty-za-
publikacje-ogloszono-rozporzadzenie-w-dzienniku-ustaw/]. Oczywiście twój przełożony może oceniać 
Ciebie poprzez twój wkład w rozwój jednostki. Ale pamiętaj: to nie Ty dostajesz punkty, tylko Twoja 
jednostka w ramach właśnie trwającej oceny. Dlatego też pytania o to, ile mam punktów za publikację 
z 2002 roku są – np. z punktu widzenia MNiSW – nonsensowne (szerzej o tym pisałem tutaj: 
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/jak-liczyc-punkty-za-publikacje-z-lat-1999-2012/).  

Dlatego też dyrektor, dziekan, rektor będą nas rozliczali z punktów, które podnoszą rangę jed-
nostki (to jest ocena nas jako pracownika – ale ocena pośrednia, bowiem niemająca bezpośredniego 
znaczenia przy awansie naukowym. Innymi słowy: liczba skolekcjonowanych punktów przez pracowni-
ka nie przekłada się bezpośrednio na jego awans).  

Za co przyznawane są punkty? 
Punkty przyznawane są przede wszystkim za publikacje naukowe. Za publikowanie monogra-

fii, rozdziałów, artykułów w czasopismach. Ale nie tylko! Pamiętaj, że punkty nie oceniają pracownika 
a jednostkę. Dlatego też są punkty za: 
● organizację konferencji, 
● za zgłoszenie wynalazku, uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub 

stopnia doktora, 
● wydawanie przez jednostkę naukową czasopisma naukowego wymienionego w części A lub C, 
● ekspertyzy i opracowania naukowe lub działania artystyczne przygotowane na zlecenie przedsiębior-

ców, organizacji gospodarczych, instytucji państwowych, samorządowych oraz zagranicznych 
lub międzynarodowych – 1 pkt za każde 50 tys. zł przychodu jednostki naukowej z tego tytułu. 
Takich kryteriów jest oczywiście dużo więcej (wszystkie można znaleźć w przywoływanym roz-

porządzeniu: http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/aktualnie-obowiazujace-definicje-oraz-punkty-
za-publikacje-ogloszono-rozporzadzenie-w-dzienniku-ustaw/). 

Czyli co? Gdzie mam publikować? 
Tak jak napisałem: przede wszystkim w „dobrych” miejscach. Jak je rozpoznać? To już jest du-

żo trudniejsza sprawa – dlatego też punktowanie czasopism (aktualne można znaleźć w Wykazie cza-
sopism punktowanych: http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/lista_czasopism_punktowanych/) 
można uznać za pierwsze (oczywiście niewystarczające) kryterium. Jeżeli czasopismo znajduje się na 
którejś z części wykazu (A, B, C), oznacza to, że przeszło już co najmniej jeden proces ewaluacji i za 
publikację w nim przysługują punkty. 

Trzeba jednak pamiętać, że punkty nie są ostatecznym wyznacznikiem awansu naukowego – 
nie ma czegoś takiego jak zasada: 120 punkt = habilitacja. Oczywiście na poziomie lokalnym dana jed-
nostka (np. rada wydziału) można ustanowić, że nie dopuszcza do przeprowadzania postępowania oso-
by, która nie zdobyła X punktów – ale nie chodzi tutaj o nadanie stopnia, tylko o dopuszczenia do 
otwarcia przewodu (coś takiego wprowadził np. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu). 

Na koniec: magiczna liczba N 
Ważna sprawa – o której rzadko się pisze. Postaram się to maksymalnie uprościć: w ramach 

oceny parametrycznej bierze się pod uwagę parametr określany mianem „N”. Ostatecznie prowadzi on 
do tego, że w ramach oceny danej jednostki wlicza się tylko pewne publikacje (np. określa się ile można 
wliczyć monografii naukowych i ilopunktowane czasopisma są brane pod uwagę). 

Innymi słowy, może okazać się, że dla swojej jednostki jesteś „wartościowym pracownikiem” 
tylko wtedy, gdy publikujesz jedynie w czasopismach co najmniej 7–8 punktowych. Bo inne czasopi-
sma nie wchodzą w grę. A im lepsza jednostka, tym ten próg jest coraz wyższy – czyli im bardziej pra-
cownicy będą się rozwijać, tym bardziej będą podnosić tę poprzeczkę. 
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Dlatego też – znów w uproszczeniu – lepiej mieć 3 artykuły w czasopismach za 10 punktów, niż 
15 artykułów w czasopismach dwupunktowych (chociaż suma jest taka sama, a wartość – na pierwszy 
rzut oka – identyczna). Jeżeli ktoś ma ochotę doczytać o liczbie N (a dokładniej 3N), to proponuję lek-
turę rozporządzenia zacząć od paragrafu 15. 

 
Zdjęcie: Public Domain [http://openclipart.org/detail/16535] 
Źródło: Warsztat badacza komunikacji, data dostępu 07.11.2012 

Polska Bibliografia Naukowa – nowe szaty bibliografii? 

 

Pod adresem https://pbn.nauka.gov.pl/ pojawił się projekt pod wiele obiecującą nazwą „Polska Biblio-
grafia Naukowa” (w stopce informacja „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego”). Portal ten jest częścią Systemu Informacji 
o Szkolnictwie Wyższym: 

„PBN to portal Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego gromadzący informacje dotyczące 
publikacji polskich naukowców oraz polskich i zagranicznych czasopism naukowych” oraz „daje moż-
liwość łatwego i bezkosztowego prowadzenia własnej bibliografii”. 

Przedsięwzięcie firmuje anonimowy „Zespół Polskiej Bibliografii Naukowej”. Nie ma informacji 
o współpracy z bibliografami, czy w ogóle bibliotekarzami z bibliotek akademickich, którzy – jak sądzi-
my – powinni sporządzić (albo co najmniej zrecenzować) założenia merytoryczne bazy. 

Ostatnio pojawiła się informacja: 
„Część systemu odpowiedzialna za zbieranie informacji o publikacjach znajduje się obecnie w fazie te-
stów z użytkownikami. Będziemy wdzięczni za wszelkie komentarze dotyczące dodawania publikacji 
i zarządzania bibliografią – pomogą nam one w dalszym rozwoju systemu. Uwagi prosimy przesyłać 
na adres helpdesk@pbn.icm.edu.pl „ 

Zachęcamy do testowania i zgłaszania uwag. W przeciwnym razie może się okazać, że PBN tyle 
będzie miała wspólnego z bibliografią, co PBI z biblioteką cyfrową. 
Źródło: Porządek Rzeczy, data dostępu 08.11.2012 

Kontrola finansowa w Ossolineum: długi wyższe niż deklarowane  

W najnowszym wydaniu dziennika „Polska: Gazeta Wrocławska” ukazała się rozmowa Marty Wróbel 
z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdanem Zdrojewskim dotycząca ostatnich wydarzeń 
wokół Wydawnictwa Ossolineum. Na przełomie października i listopada zakończył się proces wykupie-
nia przez resort kultury znaku i nazwy wrocławskiej oficyny. Co to w praktyce oznacza dla wydawnic-
twa?  

„Znak wydawnictwa został uwolniony od wszelkich zagrożeń. Spłacone zobowiązania oznaczają 
uratowanie ważnego elementu dziedzictwa narodowego. Odzyskaliśmy też pełne prawa do wszystkich 
serii wydawniczych” - zadeklarował minister Zdrojewski. Zdradził również, że łączne zobowiązania ofi-
cyny przekraczały wcześniej wymienianą kwotę 1,8 mln zł i wyniosły ostatecznie ponad 2,5 mln zł.  

„Smutne jest to, iż sytuacja powtarza się po raz kolejny. Mam wrażenie istnienia błędnych me-
chanizmów związanych z samą aktywnością wydawnictwa i nieskutecznego nadzoru ze strony właści-
ciela, którym jest Fundacja Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Z tego też powodu podjąłem decyzję 
o niezbędnej w tej materii kontroli finansowej w Ossolineum” - mówił w rozmowie z dziennikiem szef 
resortu kultury.  

Wspominał również o swoich planach związanych z przyszłością oficyny: „Na pewno nie zamie-
rzam przenosić znaku oficyny wydawniczej do Warszawy (...) W dniu dzisiejszym mogę powiedzieć je-
dynie, iż resort pracuje jednocześnie nad projektami dotyczącymi Państwowego Instytutu Wydawnicze-
go, Wydawnictwa Muzycznego i dorobku Polskich Nagrań. Sytuacja każdego podmiotu jest inna, także 
od strony formalnej. Najważniejsze dla mnie jest uchronienie dorobku instytucji od zagrożeń związa-
nych z ich rozproszeniem, przejęciem określonych serii przez instytucje myślące wyłącznie kategoriami 
komercyjnymi lub zaprzepaszczeniem wartościowych z punktu widzenia kultury określonych tytułów. 
Jesteśmy blisko pomyślnego finału rozmów, muszę mieć jednak pewność, że efekt rozstrzygnięć będzie 
trwały” - zapewnił. (pw)  

„Dziennik Gazeta Wrocławska” 
Źródło: Rynek Książki.pl, data dostępu 05.11.2012 
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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/ 

 

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.  


