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Aktualności ISBNika znajdziesz na Facebooku !!!! 

KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE – zaproszenia 

 

Kulturowa tożsamość książki 
Konferencja z cyklu „Książka – Dokument – Informacja”  
Wrocław, 5-7 grudnia 2012 roku 

Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  
Książki mają swoją tożsamość. Jest ona wynikiem intencjonalnych działań nosicieli określonej 

kultury odpowiedzialnych za przesłanie ideowe książek, które w dalszej kolejności same ową kulturę 
współtworzą, wpływając na swoich odbiorców. 

Tożsamość książki jest owocem działań autora i innych jej twórców (tłumacza, adaptatora, re-
daktora). Wyznacza ją treść dzieła, dzięki której książka trafia do określonego zbioru (repertuaru wy-
dawniczego, asortymentu księgarskiego, repertuaru lektur), a także szereg cech i atrybutów, które 
sprawiają, że odbiorcy identyfikują książkę jako dzieło określonego typu (literackie, naukowe z okre-
ślonej dziedziny, użytkowe), przeznaczone do określonego obiegu (elitarnego, popularnego) oraz przyna-
leżne do określonej kultury. 

Jedną z najważniejszych cech kulturowej tożsamości książki jest jej język. Jeśli przekracza on 
granice kultur, funkcjonując jako pewnego rodzaju lingua franca (czasem o zasięgu światowym), to 
sama książka uczestniczy w kulturze ponadnarodowej – niekiedy globalnej (zwłaszcza jeśli jest pracą 
zespołową, wydaną przez międzynarodowe wydawnictwo, porusza tematykę o szerokim zakresie, a jej 
kształt edytorski jawi się jako neutralny). Natomiast książka w języku używanym przez jeden naród 
bądź grupę etniczną, uczestniczy przede wszystkim w kulturze tego narodu lub grupy. Dlatego też mó-
wić możemy o różnych poziomach kultury książki – lokalnej kulturze książki (ograniczonej zwykle do 
niewielkiego terenu i skupiska ludności), regionalnej (odnoszącej się do historycznie ukształtowanej 
„ziemi”), narodowej (włączając w nią diasporę), ponadnarodowej (której fundamentem jest wspólny ję-
zyk, tradycja historyczna, religijna lub państwowa), makroregionalnej (np. europejskiej, śródziemno-
morskiej, angloamerykańskiej) oraz powszechnej, światowej. 

Obok języka – lub niezależnie od języka – o przynależności książki do danej kultury świadczy 
szereg innych jej atrybutów, takich jak pismo, typografia, zdobnictwo, ilustracje i inne elementy gra-
ficzne, a nawet kolorystyka. 

Konferencja powinna być okazją do zastanowienia się nad tym, co wyznacza tożsamość ksią-
żek, sprawiając, że utożsamiane są one z określoną kulturą, a także co cechuje książki o złożonej toż-
samości, czyli takie, które można utożsamić z kulturą grupy narodowej i równocześnie jakąś subkultu-
rą, z kulturą danego państwa i równocześnie kulturą żyjącej w jego granicach mniejszości, kulturą 
globalną i zarazem na przykład kulturą młodzieżową. Można mieć nadzieję, że spojrzenie na uniwer-
sum książki z perspektywy jej tożsamości wzbogaci wiedzę o kulturze książki. 

Konferencji towarzyszyć będą pokazy zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej i Ossolineum. 
Przewidujemy publikację materiałów konferencyjnych w postaci osobnego recenzowanego wy-

dawnictwa książkowego. 
● Program Konferencji: 
http://www.ibi.uni.wroc.pl/files/konferencja/kulturowa_tozsamosc/program.pdf  
● Szczegółowe informacje programowe i organizacyjne na stronie Konferencji: 
http://www.ibi.uni.wroc.pl/index.php/badania-naukowe/54/445-kulturowa-tosamo-ksiki  
Źródło: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, data dostępu 
15.11.2012 
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Informacja w świecie cyfrowym: technologia - zarządzanie – edukacja 
6. Ogólnopolska Konferencja Naukowa,  
Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 roku 

Biblioteka Główna im. prof. J. Altkorna Wyższej Szkoły Bizne-
su w Dąbrowie Górniczej i Polskie Towarzystwo Informacji Na-
ukowej zaprasza na 6. Ogólnopolską Konferencję Naukową 
„Informacja w świecie cyfrowym: technologia - zarządzanie – 
edukacja”, Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 roku. 

Dynamizm informacyjny i technologiczny współcze-
sności, stanowi ogromne wyzwanie dla pracowników jednostek 

naukowych i bibliotek. W zrozumieniu tego dynamizmu i wykorzystaniu jego poten-
cjału, pomóc może interdyscyplinarna refleksja. Biblioteka Główna im. prof. J. Altkorna Wyższej Szko-
ły Biznesu w Dąbrowie Górniczej wraz z Polskim Towarzystwem Informacji Naukowej zaprasza na 
6. Ogólnopolską Konferencję Naukową Informacja w świecie cyfrowym, która jest kontynuacją podjętej 
w 2008 roku idei promowania przestrzeni cyfrowej jako platformy dla nauki. W tegorocznej edycji pro-
ponujemy Państwu rozważania nt. tworzenia i przetwarzania informacji, wykorzystywania innowacji 
z zakresu technologii informacyjnej w celu sprawnego zarządzania informacją. Proponujemy również 
refleksję nad teraźniejszością i przyszłością edukacji informacyjnej.  
● Przewodnicząca Rady Programowej: dr hab. Diana Pietruch-Reizes 
● Proponowane obszary tematyczne: 1. Tworzenie i przetwarzanie informacji; 2. Innowacje w technolo-
gii informacyjnej; 3. Zarządzanie informacją; 4. Edukacja informacyjna 
● Szczegóły programowe i organizacyjne znajdziesz na stronie internetowej Konferencji: 
http://informacjacyfrowa.wsb.edu.pl/conference.php, 
http://wsb.edu.pl/index.php?p=m&idg=bibl,1370  
Osoba do kontaktu: mgr Anna Suchecka, tel.: 32 295-93-56, email: asuchecka@wsb.edu.pl 
Źródło: Biblioteka Główna im. prof. J. Altkorna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, data do-
stępu 15.11.2012 

 

Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK serdecznie zaprasza na Ogólnopolską Interdyscyplinar-
ną Konferencję Naukową Homo communicativus. Współczesne oblicza komunikacji i informacji, która 
odbędzie się w Toruniu w dniach 24-25. czerwca 2013 roku.  

Celem konferencji jest wymiana poglądów na temat człowieka i jego roli w świecie współcze-
snych technologii komunikacyjno-informacyjnych. Przedmiotem rozważań będą nie tylko kwestie ko-
munikacyjnej sprawności, ale także komunikacyjnej świadomości, a więc umiejętności wykorzystywa-
nia wiedzy z takich obszarów, jak: multimedia, zarządzanie informacją, psychologia i socjologia komu-
nikacji, informatyka, kognitywistyka, językowe strategie komunikacyjne czy massmedia.  

Poniżej prezentujemy zagadnienia: 
● nowoczesne źródła i kanały informacji, 
● usługi online, 
● heurystyka informacyjna, 
● e-włączenie - wsparcie instytucjonalne i środowiskowe, 
● homo legens i jego udział w e-literacy, 
● konwergencja, globalizacja i glokalizacja mediów, 
● obszary współpracy sektora biznesowego z naukowym (nauki humanistyczne i społeczne), 
● kompetencje medialne i informacyjne, 
● komunikacja interpersonalna a komunikacja wirtualna, 
● narzędzia cyfrowe w humanistyce i naukach społecznych, 
● poetyka mediów, 
● semiotyka i antropologia nowych mediów, 
● homo communicans a homo ludens, 
● cloud computing, 
● InfoVis, 
● jus internet, 
● text mining, data mining, 
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● media społecznościowe w biznesie, 
● coaching, mentoring i peer-networking, 
● fundraising, sponsoring, crowdfunding. 
W skład Rady Naukowej konferencji wchodzą: dr hab. Ewa Głowacka, prof. UMK (przewodni-

cząca), dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, prof. dr hab. Grażyna Gzella, prof. dr hab. Jacek 
Gzella, dr hab. Iwona Imańska, prof. UMK, prof. dr hab. Janusz Tondel, prof. dr hab. Bronisława 
Woźniczka-Paruzel. 
● Szczegóły programowe i organizacyjne na stronie internetowej Konferencji: 
http://www.inibi.umk.pl/homocommunicativus/start.html  
Źródło: Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK, data dostępu 11.11.2012 

Z ŻYCIA SEKCJI 

Wspomnienie o profesorze Jerzym Altkornie 
– konkurs Biblioteki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej 

Szanowni Czytelnicy, serdecznie zapraszamy do uczczenia pamięci 
patrona naszej Biblioteki, prof. Jerzego Altkorna i wzięcia udziału 
w konkursie „Wspomnienie o profesorze Jerzym Altkornie”. 

Pytanie konkursowe brzmi:  
Wymień elementy marketingu-mix (tzw. 4P). 

Odpowiedzi prosimy przesyłać – do 26 listopada – na adres 
biblioteka@wsb.edu.pl, w tytule wiadomości wpisując „Konkurs”. 
W treści wiadomości prosimy podać imię i nazwisko. Na zwycięz-
ców czekają atrakcyjne nagrody książkowe. Z nagrodzonymi skon-

taktujemy się drogą mailową. Życzymy powodzenia! 
Źródło: Biblioteka Główna im. prof. Jerzego Altkorna WSB w Dąbrowie Górniczej, data dostępu 
16.11.2012 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 

Kształcenie użytkowników bibliotek szkół wyższych 

Bibliotheca Nostra: Śląski Kwartalnik Naukowy, 2012, No 
1(27): Kształcenie użytkowników bibliotek szkół wyższych / 
red. nacz. Jolanta Gwioździk. Katowice: Akademia Wychowania 
Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, 2012 

ADRES REDAKCJI: Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego im. 
Jerzego Kukuczki w Katowicach, ul. Mikołowska 72 A, 40-065 Katowice, tel. 
32 207 51 48, e-mail: bibliothecanostra@gmail.com  
WERSJA ELEKTRONICZNA: http://www.bibliothecanostra.awf.katowice.pl, 
ISSN 2084-5464 

Spis treści 

KSZTAŁCENIE UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEK SZKÓŁ WYŻSZYCH 
Artykuły 

● Maria Bosacka: Biblioteka akademicka jako organizacja ucząca i ucząca się  
● Aleksandra Marciniak: Szkolenie użytkowników w polskich bibliotekach uczelnianych: historia 

i współczesność  
● Maria Stachnik: Szkolenia biblioteczne w polskich i francuskich bibliotekach uniwersyteckich –próba 

porównania  
● Daniel Skwiru: Metodyka pracy bibliotecznej z czytelnikiem obcojęzycznym – od postulatów i oczeki-

wań w stronę praktycznych rozwiązań  
● Magdalena Janas, Renata M. Zając: Popularyzacja wiedzy naukowej i upowszechnianie kultury 

w bibliotece akademickiej  
● Aleksandra Kaszper Przysposobienie biblioteczne w sieci bibliotecznej Uniwersytetu Śląskiego w la-

tach 1971–2010 
● Siobhán Dunne, Amanda Halpin: Developing an Online Tutorial to Support Information Literacy 

Skills Provision in Dublin City University  
● María Jesús Calderón Varona: Formación de usuarios en la Universidad Autónoma de Madrid: Bib-

lioteca de Humanidades 
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● Галина Иосифовна Колосова: Учебно-образовательный аспект деятельности отдела рукописей 
и книжных памятников: опыт работы Научной библиотеки Томского университета 

● Aleksandra Marciniak: Działalność dydaktyczna polskich bibliotek wyższych szkół niepublicznych  
Sprawozdania 
● Monika Moszczyńska Sprawozdanie z konferencji „Gdzie jesteś czytelniku? Rola i miejsce biblioteki 

w strategii i działalności uczelni wyższej 
● Renata Ćmiel: Pierwsza edycja Targów Książki w Katowicach 
Omówienia i recenzje 
● „Nowa Biblioteka. New Library. Czasopismo Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Ślą-

skiego”. „Nowa Biblioteka. New Library. Zeszyty Monografi czne Koła Naukowego Biblioteko-
znawców Uniwersytetu Śląskiego” (Bogumiła Warząchowska)  

Wydarzenia 

BIBLIOTEKA AWF W KATOWICACH: MATERIAŁY • ZBIORY • WYDARZENIA 
Omówienia 
● Dziewiętnastowieczna lekkoatletyka w książkach Huberta Hamachera. Leichtathletik im 19. Jahr-

hundert. Geschichte und Statistik (Janusz Iskra) 
Informacje 
● Biblioteka AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w 2011 roku 
● Aktualny wykaz czasopism dostępnych w Bibliotece Głównej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowi-

cach 
● Bazy danych dostępne w Bibliotece Głównej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 
Nowości w zbiorach 
● Wykaz książek zarejestrowanych w Bibliotece Głównej AWF w Katowicach w I kwartale 2012 roku 
Wydawnictwa AWF 
● Plan wydawniczy na 2012 rok • 171 

Pokaż treść: http://www.sbc.org.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=applica-
tion/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/57694/bn_1_2012.pdf, data dostę-
pu 16.11.2012 

Otwarty dostęp do publikacji naukowych  
– świetna książka do pobrania 

Otwarty dostęp do publikacji naukowych. Kwestie prawne / 
Krzysztof Osiewicz. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu 
Warszawskiego, 2012,– 80 s.; seria: Biblioteka CEON. ISBN 
978-83-235-0959-2 

Na rynku pojawiła się bardzo ciekawa i niezwykle ważna pozycja wydawnicza 
opublikowana w ramach „Biblioteki CEON” w Wydawnictwach Uniwersytetu 
Warszawskiego. Książka Krzysztofa Siewicza „Otwarty dostęp do publikacji 
naukowych. Kwestie prawne” jest świetnym wprowadzeniem do tematyki 
otwartego dostępu i wolnych licencji. Autor nie ogranicza się tylko do podstaw 
prawnych, ale wskazuje również, jak w praktyce zastosować pewne rozwiąza-
nia. Książka jest na pewno obowiązkową pozycją dla każdego – nie tylko dla 
tych, którzy są zainteresowani tą tematyką, ale również dla wszystkich wy-

dawców czasopism (jest osobny rozdział temu poświęcony) oraz autorów, którzy chcą uwolnić swo-
je prace.  

Jak przystało na prawdziwą otwartość, książka udostępniona jest na licencji Creative Com-
mons – Uznanie autorstwa 3.0 PL i jest do pobrania z repozytorium CEON w formacie PDF, EPUB 
i MOBI (na dole wpisy). Miłej lektury! 

Fragment wstępu. Z prawnego punktu widzenia, wprowadzenie otwartego dostępu do publi-
kacji naukowej jest możliwe po uzyskaniu zgody uprawnionego (licencji) na określony model otwartego 
dostępu. W praktyce, sama zgoda okazuje się często ostatnim etapem procesu udostępniania, poprze-
dzonym działaniami takimi jak: ustalenie, kto i w jakim zakresie jest uprawniony do rozpowszechnia-
nia danej pracy, analiza wcześniej zawartych umów, projektowanie modelu prawnego relacji upraw-
niony-udostępniający-użytkownicy, itd. Sprawne wdrażanie otwartego dostępu wymaga prawidłowego 
zarządzania kwestiami prawnymi na wszystkich tych etapach. Nie ma bowiem prawnych przeszkód, 
które uniemożliwiałyby otwarty dostęp, a jedynie kwestie wymagające określonych decyzji lub negocja-
cji wspartych wiedzą prawniczą. Napotykane wątpliwości można w praktyce rozwiązać na korzyść 
otwartego dostępu stosując odpowiednie narzędzia prawne. (…) 

Na potrzeby analizy podzieliliśmy czytelników na przedstawicieli następujących grup: (1) auto-
rów, (2) wydawców, (3) jednostek naukowych, (4) instytucji finansujących naukę. Podstawą takiego 
podziału jest to, że każda z tych grup napotyka inne kwestie prawne lub zmaga się z nimi z innej per-



 5 5 5

spektywy. Zanim jednak przejdziemy do poszczególnych części, dedykowanych każdej z tych grup, 
przedstawiamy część ogólną, poświęconą kwestiom wspólnym oraz podstawowym definicjom. Zachę-
camy ponadto wszystkich czytelników do uważnej lektury całości, a nie tylko dedykowanych im części. 
Pozwoli im to zrozumieć punkt widzenia podmiotów, z którymi będą wchodzić w różne relacje podczas 
wdrażania otwartego dostępu. 
Niniejszy materiał jest udostępniony na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 3.0 PL. Pełne 
postanowienia tej licencji są dostępne pod adresem: 
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode. 

Pobierz publikację 
● „Otwarty dostęp do publikacji…” – format PDF: 
http://repozytorium.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/335/K_Siewicz_Otwarty_dostep_do_publi
kacji_naukowych.pdf?sequence=4  
● „Otwarty dostęp do publikacji…” - format EPUB: 
http://repozytorium.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/335/K_Siewicz_otwarty_dostep_do_publik
acji_naukowych.epub?sequence=1  
● „Otwarty dostęp do publikacji…” - format MOBI: 
http://repozytorium.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/335/K_Siewicz_otwarty_dostep_do_publik
acji_naukowych.mobi?sequence=2  

Emanuel Kulczycki 

● Spis treści: http://www.wuw.home.pl/ksiegarnia/dodatki/Otwartydostep_spistr.pdf  
● Wprowadzenie: http://www.wuw.home.pl/ksiegarnia/dodatki/Otwartydostep_wprowadzenie.pdf  

Centrum Otwartej Nauki działa w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Mate-
matycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Tworzy i rozwija systemy informatyczne 
stanowiące infrastrukturę otwartej nauki, udostępnia treści naukowe, wypracowuje otwarte modele 
komunikacji naukowej i dystrybucji wiedzy, prowadzi badania w zakresie nauk ścisłych i społecznych.  

Dr Krzysztof Siewicz specjalizuje się w prawnych aspektach przetwarzania informacji, której to 
tematyce poświęcił wiele publikacji naukowych oraz praktykę zawodową. Doktorat poświęcony wolno-
ści użytkowników programów komputerowych obronił na Uniwersytecie w Lejdzie, w Holandii. 
● Książka do nabycia w księgarni internetowej Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego: 
http://www.wuw.pl/ksiegarnia/product_info.php?products_id=4230  
Źródło: Warsztat badacza komunikacji, data dostępu 16.11.2012  

INFORMACJE DLA FACHOWCÓW 

 

Oddaj głos na sbp.pl! w drugiej turze konkursu „Polski Internet” 

Jest nas ponad 7500. 3 482 głosów w pierwszym etapie to marny wynik – chociaż dał 2. Miejsce  
Bądźmy Wszechbibliotekarzami i głosujmy na naszą ukochaną Esbepe III! Niech wraki innych portali 
zostaną sobie tam gdzie są.  
Głosujmy codziennie do końca listopada. 

Podpisano: 
Zarząd Centralny Robaków 

Wrocław, 16 listopada 2012 roku 

Oddaj głos na sbp.pl!  
w drugiej turze konkursu „Polski Internet” 

 

Z ogromną przyjemnością chcemy Państwa powiadomić, że portal Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich przeszedł do drugiego etapu konkursu „Polski Internet”. 
Wynik ten cieszy tym bardziej, że sbp.pl zakwalifikowało się do dalszego etapu 
zarówno dzięki głosom Internautów jak i zostało wskazane przez Kapitułę Konkur-
su. 
Z tej okazji Redakcja chciałaby podziękować wszystkim głosującym na nasz por-
tal, dzięki którym uzyskaliśmy drugie miejsce w kategorii „Organizacje Non-Profit” 
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z wynikiem 3 482 głosów. 
Dziękując za głosy jednocześnie zachęcamy do dalszego zaangażowania i głosowa-
nia na sbp.pl w drugim etapie konkursu. 

Głosuj na sbp.pl w drugim etapie konkursu „Polski Internet” 

Aby oddać głos na nasz serwis należy wejść na stronę 
http://polskiinternet.org.pl/glosowanieII_wyswietlanie_kategorie.php i wybrać 
kategorię organizacje non-profit. Następnie odnaleźć stronę sbp.pl i kliknąć na 
oddaj swój głos. 
Przypominamy, że głosować można codziennie - z każdego adresu e-mail można 
oddać 1 głos dziennie. 
Zapraszamy do głosowania. Trwa ono do 30 listopada! 

 Redakcja portalu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa,  

email: redakcja.portal@sbp.pl; tel. 22 608 28 25 

 

XXI Targi Książki Historycznej 
Warszawa, 29 listopada – 2 grudnia 2012 roku 

Porozumienie Wydawców Książki Historycznej oraz wydawnictwo Bellona zapraszają nie tylko miłośni-
ków książki historycznej na kolejną XXI edycję Targów Książki Historycznej 29 listopada do Warszawy 
- Arkady Kubickiego pod Zamkiem Królewskim. 

Targi Książki Historycznej to impreza o charakterze promocyjno-informacyjnym, cyklicznym 
(odbywa się co roku) i niekomercyjnym (wstęp na targi jest bezpłatny). Towarzyszą jej liczne imprezy, 
spotkania autorskie, promocje książek oraz pokazy filmów fabularnych i dokumentalnych. Od trzech 
lat Targi odbywają się w nowej siedzibie - w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie.  

Dzięki bogatemu programowi imprez towarzyszących cieszy się ona dużym zainteresowaniem 
wśród osób, pasjonujących się historią, a tym samym spełniony zostaje głównym cel jej istnienia jakim 
jest popularyzacja literatury historycznej.  

Z każdym rokiem formuła Targów Książki Historycznej się rozwija, oprócz wydawców książki 
historycznej, na Targach można teraz odwiedzić również Salon Muzeów czy Salon Bibliotek. Dzięki 
owocnej współpracy z naszymi parterami (Zamkiem Królewskim w Warszawie, Stowarzyszeniem Biblio-
tekarzy Polskich, Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów), Targi stają się coraz bar-
dziej atrakcyjne i popularne, na co wskazuje regularny wzrost frekwencji.  

W ramach tegorocznych Targów odbędzie się: 
● III Salon Książki Muzealnej 
● II Salon Bibliotek 
● I Salon Książki Białoruskiej 
● I Salon Historii Alternatywnej 
Targom jak zawsze towarzyszyć będą liczne imprezy towarzyszące: spotkania autorskie, pro-

mocje książek, pokazy grup rekonstrukcyjnych, pokazy historycznych filmów fabularnych, spacery 
historyczne.  

W programie XXI TKH między innymi: 
● spotkania ze znanymi historykami i autorami (m.in. Wiktor Suworow, Wladimir Bieszanow) 
● panele dyskusyjne (np. „Oblicza kobiety w średniowiecznej Polsce”) 
● spacery historyczne (prowadzenie: Sławomira Koper, Iwona Kienzler) 
● projekcje historycznych filmów fabularnych na stulecie Universalu (m.in. Katyń, Dzieci Ireny 

Sendlerowej, Gladiator) 
● pokazy grup rekonstrukcyjnych: turniej rycerski, turniej łuczniczy dla publiczności, pokazy 

walk rycerzy z epoki bitwy pod Płowcami, inscenizacja bitwy polsko-litewskiej „Oblęże-
nie Jazdowa 1262”, „Od Mieszka do Jagiełły” − czyli opowieść jak zmieniało się uzbro-
jenie rycerza od X do XV w. 

● wystawa zabawek historycznych 
● wystawa o hutnictwie sprzed 2 tysięcy lat z okolic Warszawy 
● pokazy gier planszowych o tematyce historycznej i militarnej 
● gry i atrakcje dla najmłodszych 
● lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży 
Targi są nie tylko wydarzeniem kulturalnym, ale także miejscem spotkań z wydawcami, wy-

miany doświadczeń i korzystnych zakupów.  
Wstęp na Targi i wszystkie imprezy jest całkowicie bezpłatny.  
Chcąc wyróżnić wkład polskich autorów w popularyzację historii oraz docenić wydawców lite-

ratury historycznej, niezależne Jury co roku w czasie Targów przyznaje Nagrodę KLIO 
[http://www.pwkh.pl/index.php?id_kat=2] w czterech kategoriach:  

● autorskiej (indywidualny wkład autora w popularyzację historii),  
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● edytorskiej (dla wydawcy za wydawanie interesujących serii, cykli, itp.),  
● monografii naukowej (merytoryczny wkład w poznawanie historii),  
● innej, według uznania Jury lub sugestii sponsorów (np. varsaviana). 

W skład Jury wchodzą wybitni historycy i osoby popularyzujące historię w mediach: 
● prof. dr hab. Tomasz Kizwalter,  
● prof. dr hab. Jan Kieniewicz,  
● prof. dr hab. Henryk Samsonowicz,  
● prof. dr hab. Tomasz Szarota,  
● prof. dr hab. Janusz Tazbir,  
● red. Marian Turski („Polityka”),  
● red. Tomasz Łubieński („Nowe Książki”).  
Wstępne wyniki Nagrody KLIO zostaną ogłoszone na konferencji prasowej Targów Książki Hi-

storycznej, która odbędzie się 26 listopada (poniedziałek) o godz. 12.00, w Arkadach Kubickiego na 
Zamku Królewskim w Warszawie. Ogłoszenie ostatecznych wyników i wręczenie nagród nastąpi pod-
czas otwarcia XXI Targów Książki Historycznej 29 listopada 2012 roku o godzinie 12.00 w Sali Wielkiej 
Zamku Królewskiego w Warszawie.  

Szczególnym wydarzeniem na Targach Książki Historycznej będzie zaprezentowanie faksymile 
Biblii Gutenberga – najcenniejszej książki świata, która znajduje się w Pelplinie, a której wartość jest 
szacowana jest na 100 milionów dolarów!  

Każdego roku na terenie sal targowych rozprowadzany jest Katalog Miłośników Książki Histo-
rycznej [http://www.pwkh.pl/index.php?id_kat=3] – podstawowe źródło wiedzy o nowościach i wyjąt-
kowych tytułach z obszaru historii.  

Targi organizowane są przez Porozumienie Wydawców Książki Historycznej 
[http://www.pwkh.pl/index.php?id_kat=5] oraz Fundację Historia i Kultura 
[http://www.pwkh.pl/index.php?id_kat=4], stanowią jeden z głównych celów statutowych obu tych 
podmiotów. 

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych książką historyczną od 29 listopada do 
2 grudnia w godzinach 10.00-18.00. WSTĘP WOLNY 

Opr. GLK 
Źródło: Portal Księgarski, data dostępu 16.11.2012 

Nowe normy zatwierdzone przez PKN 

Polski Komitet Normalizacyjny udostępnił znowelizowane międzynarodowe normy, na które z pewno-
ścią czekali bibliotekarze w naszym kraju. 
● PN-ISO 15836:2012: Informacja i dokumentacja. Zestaw elementów metadanych Dublin Core – za-
stępuje normę z 2006 roku. [https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=571906&page=1] 
● PN-ISO 690:2012: Informacja i dokumentacja. Wytyczne opracowania przypisów bibliograficznych 
i powołań na zasoby informacji zastąpiła dwie normy dotyczące tego zagadnienia z roku 1999 i 2002 
[https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=571907&page=1] 
Źródło: Porządek Rzeczy, data dostępu 16.11.2012 

Nowe technologie biblioteczne – powodem redukcji etatów w bibliotekach?  

Zachęcamy do lektury krótkiego tekstu Conor Dougherty poświęconego automatom do wypożyczania 
książek. 

Hugo, Minn. – Nowa biblioteka na przedmieściach St. Paul, Minn. Nie widać bibliotekarzy, ka-
talogów ani wygodnych foteli, w których czytelnik mógłby się swobodnie rozsiąść i zatopić w lekturze. 
Zamiast tego jest Library Express – czyli system metalowych schowków usytuowanych przed miejskim 
ratuszem. Klienci, gdy chcą wypożyczyć książkę albo DVD, zamawiają ją on-line i odbierają z niewiel-
kiego, elektronicznie zamykanego schowka parę dni później. Oto biblioteka pokolenia Amazon.com. 

Cięcia budżetowe i redukcja etatów wymuszają zmiany w bibliotekach. Również, w ramach 
rozszerzania swojej działalności biblioteki krajowe zastępują tradycyjne filie z pełną obsługą narzę-
dziami, które być może zmienią definicję biblioteki. Pod koniec tego roku, w Mesa, Az. planuje się 
otwarcie w centrum handlowym nowej „ekspresowej” biblioteki, która ma być czynna trzy dni w tygo-
dniu, ale jej zewnętrzny kiosk będzie wydawać książki i płyty przez cala dobę. W Palm Harbor, Fla., 
skrócone godziny otwarcia biblioteki zrekompensowano czytelnikom automatami do wydawania ksią-
żek i płyt DVD.  

Ów innowacyjny trend, nastawiony na redukowanie kosztów zatrudnienia, wspierają przedsię-
biorstwa produkujące nowoczesny sprzęt dla bibliotek. I tak Evanced Solutions z Indianapolis, firma, 
która dostarcza oprogramowania dla bibliotek, zaczyna w tym miesiącu testowanie nowego automatu 
wypożyczającego książki i DVD oraz planuje wprowadzenie go do sprzedaży na początku 2013 roku.  

Audra Caplan, przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotek Publicznych, jest pełna entuzjazmu 
dla tego projektu i twierdzi, że w kontekście redukcji zatrudnienia, czasu pracy i cięć budżetowych za-
instalowanie automatów bibliotecznych ułatwi użytkownikom dostęp do materiałów po godzinach pra-
cy biblioteki. Niektórzy dyrektorzy bibliotek obawiają się jednak, że automaty to pierwszy krok w kie-
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runku całkowitego wyeliminowania tradycyjnych bibliotek. James Lund, kierownik Biblioteki Publicz-
nej w Red Wing, Minnesota, w artykule zamieszczonym w „Library Journal” wypowiada się dość scep-
tycznie na temat automatycznej biblioteki. 

„Automat biblioteczny zredukuje bibliotekę do roli schowka na książki. Misją bibliotekarzy jest 
edukowanie, a nie można edukować za pomocą automatu wydającego książki. Potrzeba do tego ludzi 
i bezpośredniego kontaktu z użytkownikami” – stwierdził Lund w wywiadzie.  

Biblioteki publiczne powstały w Ameryce. Pierwszą założył Benjamin Franklin – była to biblio-
teka finansowana przez jej użytkowników. Pierwsza biblioteka utrzymywana z podatków powstała 
w Peterborough, N.H., w 1833 roku – jak twierdzi Larry Nix, emerytowany bibliotekarz i historyk. 
Obecnie w Stanach dział około 16700 bibliotek publicznych.  

„Robo-biblioteki” nadal są jednak rzadkością. Firma Public Information Kiosk Inc. z German-
town, Md., która sprzedaje bibliotekom kioski i automaty książkowe, zrealizowała w zeszłym roku 25 
zamówień. Fred Goodman, pełniący funkcję CEO twierdzi, dziś używanych jest nie więcej niż kilka tu-
zinów maszyn. Niemniej, firma spodziewa się, że podwoi tę liczbę w przyszłym roku.  

Hugo, Minn. to miejscowość, licząca 13700 mieszkańców, położona na północnych krańcach 
metropolii Minneapolis-St.Paul. W ostatniej dekadzie liczba mieszkańców Hugo podwoiła się 
i w związku z tym Hrabstwo Washington ma trudności w zapewnieniu nowo przybyłym odpowiedniej 
infrastruktury. W zeszłym roku w ramach oszczędności, lokalna sieć bibliotek składająca się z 9 od-
działów zmniejszyła się o dwa pełne etaty. Mimo to, liczba wizyt w bibliotekach zwiększyła się o 10% 
w porównaniu z rokiem 2007. Zwiększony popyt połączony z ograniczoną podażą przekłada się m.in. 
na przedłużający się czas oczekiwania na zamawianą książkę. Na przykład: w sieci lokalnych bibliotek 
znajdują się 32 egzemplarze książki ‘„Freedom” Jonathana Franzena. Czeka na nią 321 osób – to sto-
sunek 10:1. Dawniej proporcje te wynosiły 5:1.  

Zatem 20 szafek Library Express nie rozwiąże problemu, niemniej, ułatwi nieco funkcjonowa-
nie bibliotek. Dlatego hrabstwo planuje zakupić kolejnych 20 automatów. Melody Baker, lat 47, sko-
rzystała ostatnio z automatu, aby wypożyczyć bestseller „Jedz, módl się, kochaj”. Baker twierdzi, że 
„musiała sprawdzić, o co w tym urządzeniu chodzi”. Dystans od domu Melody do budynku głównego 
biblioteki wynosi około 5 mil, niemniej Baker, która na co dzień zajmuje się autystycznym dzieckiem, 
nie ma czasu na odwiedzanie biblioteki w godzinach jej otwarcia. „Ciężko mi tam dojechać” – mówi. 
Automat znacznie ułatwia mi wypożyczanie książek”.  

Conor Dougherty 
Oryginał: Wall Street Journal, 25 października 2012 roku: 
http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304354104575568592236241242.html  

Tłumaczenie dla EBIB – Dorota Jaglarz 
Źródło: Elektroniczna Biblioteka: portal bibliotekarzy i pracowników informacji, data dostępu 
14.11.2012 

Cyfrowa ochrona w wolnym oprogramowaniu dla cyfrowych bibliotek 

Realizacja projektów budowy cyfrowych repozytoriów i cyfrowych bibliotek dla materiałów w różnych 
formatach wiąże się z koniecznością stałego nadążania za szybko postępującymi zmianami sprzętu 
i oprogramowania, w celu zapewnienia w dalszej perspektywie czasowej stabilności, dostępności 
i możliwości przeszukiwania takich zasobów. Do zarządzania cyfrowymi treściami wykorzystuje się 
w bibliotekach i centrach archiwizacyjnych zarówno oprogramowanie komercyjne, jak i systemy 
o otwartym kodzie źródłowym. W artykule skupiono się na omówieniu wyników ewaluacji funkcjonal-
ności dostępnych obecnie na rynku platform dla bibliotek cyfrowych, rozprowadzanych na licencji 
open source (OSBC), pod kątem oferowanego przez nich wsparcia dla cyfrowej ochrony (CO). 

Ewaluację przeprowadzono przy użyciu specjalnie skonstruowanych w tym celu środowisk 
pomiarowych, w których, po wstępnej selekcji, zainstalowano w i poddano testom następujące OSBC: 

• CDS-Invenio – wersja 0.99.3 (Szwajcaria) 
• DSpace – wersja 1.70 (Stany Zjednoczone) 
• EPrints – wersja 3.2.4 (Wielka Brytania) 
• FEDORA – wersja 3.4.2 (Stany Zjednoczone) 
• Greenstone – wersja 2.83 (Nowa Zelandia) 
• MyCore – wersja 2.0.2 (Niemcy). 

Przeanalizowano je pod kątem spełniania listy kryteriów, pogrupowanych w 4 kategorie: cechy 
obsłuchiwanych plików (rozmiar, format, etc.), kontrola poprawności danych, wsparcie ochrony róż-
nych formatów metadanych oraz zarządzanie licencjami, prawami autorskimi i uwierzytelnianiem, 
ustalonych na podstawie przeglądu literatury oraz wcześniejszych badań nt. pożądanych funkcji sys-
temów OSBC z punktu widzenia bezpiecznego zachowania treści. W tekście omówiono szczegółowo 
rezultaty dla każdego oprogramowania. Z badania wynika, że rozwój technologii OC znajduje się jesz-
cze na bardzo wczesnym, eksperymentalnym etapie, a testowane OSBC nie gwarantują odpowiedniego 
wsparcia dla długotrwałego zabezpieczenia zasobów elektronicznych we wszystkich badanych aspek-
tach. FEDORA np. oferuje większość wymaganych w tym kontekście opcji, nie ma jednak przyjaznego 
użytkownikowi interfejsu, co ma wpływ na relatywnie niewielką liczbę instalacji tego oprogramowania, 
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natomiast popularne i adaptowane dość powszechnie na całym świecie systemy DSpace i Eprints oce-
niono jako spełniające wymogi OC „do pewnego stopnia”. W podsumowaniu podkreślono potrzebę 
konwersji cyfrowych treści z własnościowych formatów na otwarte formaty i standardy w celu zapew-
nienia ich długotrwałej archiwizacji i dostępności oraz potrzebę dalszych badań nad rozwojem przyja-
znych użytkownikom i wspierających OC systemów, zgodnych z wytycznymi modelu OAIS. 

MADALLI D.P., BARVE S., AMIN S. Digital preservation in open-source digital library soft-
ware (Cyfrowa ochrona w wolnym oprogramowaniu dla cyfrowych bibliotek) // The Journal 
of Academic Librarianship – Vol. 38, nr 3 (2012), s. 161-164, tab., bibliogr. 14 poz.  
Źródło: Babin 2.0: Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, data dostępu 
13.11.2012 

Dokąd zmierzasz ksiązko? 

Targi Książki we Frankfurcie nad Menem, które odbyły się w dniach 10-14 października, to najważ-
niejsze i największe wydarzenie w branży. Jakie trendy można było na nich zaobserwować? Zacieranie 
się granic między książkami a grami wideo. Przyszłością wydają się książki nie tyle do czytania, ile do 
odtwarzania. 

 

Na frankfurckich targach spotyka się ponad siedem tysięcy wystawców: duże domy wydawni-
cze, mniejsze niezależne oficyny, twórcy iluminowanych rękopisów, wydawcy komiksów, książek dla 
dzieci etc, nie wspominając firm takich jak Apple, Amazon, Samsung, Sony, Rovio i Nintendo. Zesta-
wienie gier z produktami papierowymi dobrze odzwierciedla dzisiejszy krajobraz wydawniczy. Wydawcy 
książek tworzą produkty cyfrowe, a producenci gier wideo robią książki. Jesteśmy świadkami wcho-
dzenia w wiek dorastania mediów interaktywnych. Książka jest w okresie przejściowym. 

Książki przestaną wkrótce służyć jako odbojniki do drzwi, gdyż przekształcają się w innego ro-
dzaju rzeczy: gry wideo, aplikacje, hologramy 3-D, a nawet listy odtwarzania. Są przeznaczone do od-
twarzania, sterowania, oglądania na smartphonie lub powoływania do życia na ekranie telewizora. 
Oczywiście skarby stworzone na papierze są nadal obecne. Niewiele jednak różni targi książki od tar-
gów mediów czy nowych technologii, nasuwa się więc pytanie, jakie będą książki przyszłości? 

Sony przedstawiło swojego Wonderbooka, który do sprzedaży wejdzie w listopadzie. Wygląda 
jak fizyczna książka, ale wypełniony jest cyfrowym kodem zamiast słów lub obrazów. To dlatego, że nie 
jest przeznaczony do czytania przez ludzi, ale przez kamerę PlayStation, która ożywia obrazy płomieni, 
koni i liter unoszących się nad książką, widzianych na ekranie telewizora. Teraz dzieciaki mające kon-
sole PlayStation mogą rzucać w swoich salonach zaklęcia niczym Harry Potter. Użytkownik pojawia się 
na ekranie, renderowany w rozszerzonej rzeczywistości (AR), wraz ze swoim dywanem i kanapą, pod-
czas gdy książka i kontroler przekształcają się w manuskrypt z zabytkową czcionką i drewnianą różdż-
kę. Reszta wygląda jak prawdziwe czary! Sami zobaczmy: 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7dJS-VPike4  

Zaledwie kilka kroków od Wonderbooka miał stoisko kolorowy Fiński gigant Rovio, twórca im-
perium Angry Birds (Wściekłych Ptaków). Ich stoisko zdobiły pluszowe lalki ptaszków i świnek oraz 
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książki ilustrowane dla dzieci z postaciami tej niezwykle popularnej gry na smartfony. Rovio chce uru-
chomić swoją pierwszą aplikację książkową, interaktywną książkę kucharską zwaną „Najlepsze przepi-
sy jajeczne złych świnek”, opartą na książce z 2011 o tej samej nazwie. Zaadaptowane z ich gry na 
smartfony (Bad Piggies) postaci uczą dzieci robienia dań z wykorzystaniem jajek, które potem użyt-
kownicy mogą fotografować i dzielić się z przyjaciółmi. Peter Vesterbacka z Rovio powiedział mi, że bę-
dą promować nową książkę w ich grze, która ma ponad miliard pobrań. Który wydawca może sobie 
pozwolić na taką promocję? Na tych dwóch przykładach widać, jak świat książek i gier przenika się 
coraz mocniej. 

Cyfrowe adaptacje książek nie muszą odciągać od starego dobrego czytania w staroświeckim 
stylu. Większym problemem jest, jak odkrywać i orientować się w tych wszystkich publikacjach na tak 
wielu platformach. Na targach zaprezentowano stronę Small Demons 
[https://www.smalldemons.com/], która jest rodzajem wyszukiwarki postaci, miejsc, filmów, muzyki 
czy jedzenia obecnych w narracji tysięcy książek (oczywiście anglojęzycznych). Jeśli chcemy dowiedzieć 
się, kto i gdzie wspomina np. o Marii Curie-Skłodowskiej, wpisujemy ją do okienka wyszukiwarki, 
a program podaje krótką notkę o postaci, konstruuje dla nas wizualną listę książek, dodając także in-
ne pozycje, w których wspomina się wielkich naukowców. Zyskujemy więc wielokierunkowe odniesie-
nia do interesującego nas tematu. 

 

Trudno przewidzieć, które z tych interaktywnych cyfrowych doświadczeń stanie się klasyką, 
ale są one innowacyjne i zabawne, oferują pewien wgląd w najbliższą przyszłość - gdy [B]zderzenie gier 
wideo i książek stanie się czymś powszednim[/B], nie eksperymentalnym. Potencjał tej multimedial-
nych współpracy jest ogromny, a to pozwala na nowe i ciekawe sposoby opowiadania historii i łatwiej-
szego wyszukiwania książek, które chcielibyśmy przeczytać. Choć rynek książek papierowych może się 
skurczyć, zawsze istnieć będzie rynek słuchania/ czytania/ konstruowania opowieści. 
● Opracowanie na podstawie postu Deenah Vollmer In the Land of Videobooks: A Dispatch from the 
Frankfurt Fair: http://www.newyorker.com/online/blogs/books/2012/10/in-the-land-of-videobooks-
a-dispatch-from-the-frankfurt-fair.html  
Źródło: edunews.pl, data dostępu 16.11.2012 

Eksperci: informowanie o wynikach badań to obowiązek uczelni 

Odpowiedzialność społeczna uczelni polega m.in. na umiejętnym informowaniu o wynikach badań na-
ukowych i przygotowaniu studentów do potrzeb rynku pracy – mówili eksperci podczas jednej z debat 
Kongresu Obywatelskiego. W sobotę odbył się on w Warszawie.  

„Społeczna odpowiedzialność uczelni – jak ją rozumieć, jak realizować?” na takie pytanie od-
powiadali uczestnicy jednej z debat VII Kongresu Obywatelskiego, który w sobotę odbył się na Poli-
technice Warszawskiej. 

Zdaniem dyrektora Narodowego Centrum Nauki (NCN) prof. Andrzeja Jajszczyka jednym z obo-
wiązków, jakie uczelnie mają wobec społeczeństwa, jest informowanie o wynikach badań naukowych. 

„Ważne jest, by społeczeństwo wiedziało, że to, na co idą pieniądze podatników, ma sens. Teraz 
w NCN wymagamy, by uczeni, którzy zdobywają grant i prowadzą badania, ludzkim językiem napisali, 
co społeczeństwo z tych badań będzie miało” – powiedział dyrektor NCN. 

Wtórował mu dr Dominik Antonowicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. „Wiedza 
jest tworzona nie tylko dla naukowców. Naukowcy mają zobowiązanie wobec społeczeństwa, by udo-
stępniać wyniki swoich badań” – dodał. 

Podkreślił też, że uczeni powinni próbować znaleźć „wspólny język” np. z przedsiębiorcami. 
„Powinni umieć komunikować się również w języku nienaukowym i w sposób interdyscyplinarny. Świat 
poza uczelniami, nie jest podzielony na wydziały” – dodał dr Antonowicz. 

Zdaniem prof. Jajszczyka społeczna odpowiedzialność uczelni wobec studenta polega przede 
wszystkim na przygotowaniu go do rynku pracy. 
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„Uczelnie powinny zarówno dawać konkretną wiedzę specjalistyczną, ale również umożliwiać 
zdobywanie umiejętności miękkich, które są nawet ważniejsze. Niestety, z tym kształceniem nie jest 
jeszcze najlepiej. Często programy studiów na wyższych uczelniach przygotowywane są pod pracowni-
ków uczelni, a nie studentów” – mówił prof. Jajszczyk. 

Jak wyjaśniła dr hab. Urszula Sztanderska z Uniwersytetu Warszawskiego, podstawową od-
powiedzialnością uczelni jest dbałość o „produkt” dydaktyczny. „Odpowiedzialność za to, w co wyposa-
żamy naszych studentów; za to, by osoby wychodzące z tej uczelni radziły sobie w życiu i na rynku 
pracy” – dodała. 

Dr Krzysztof Leja z Politechniki Gdańskiej podkreślił jednak, że kształcenie na bieżące potrze-
by rynku jest „tezą dyskusyjną”. „Trzeba kształcić osoby, które będą mogły znaleźć się na ciągle zmie-
niającym rynku pacy” – powiedział. 

Zdaniem specjalistów w kształtowaniu dobrych programów nauczania pomógłby rzetelny mo-
nitoring losów absolwentów. Jak mówiła dr Sztanderska w wielu krajach europejskich taki obiektywny 
monitoring prowadzi państwo. „Problemem Polski jest kompletna niewiedza w tym zakresie” – powie-
działa dr Sztanderska. 

Dr Dominik Antonowicz podkreślił, że do tej pory polskie uczelnie monitorowały losy absolwen-
tów przede wszystkim dla swoich potrzeb, a zgromadzone dane wykorzystywały głównie w celach mar-
ketingowych. 

„Potrzebny jest solidny, obiektywny monitoring, który pokaże jaki są np. zarobki absolwentów 
danej uczelni” - podkreślił dr Antonowicz. 

VII Kongresowi Obywatelskiemu towarzyszyło hasło: „Postawy i umiejętności kluczem do roz-
woju Polaków i Polski”. Wśród gości tegorocznego wydarzenia znaleźli się m.in.: dyrektor Centrum Na-
uki Kopernik - Robert Firmhofer; minister pracy i polityki społecznej - Władysław Kosiniak-Kamysz; 
psycholog Jacek Santorski; prezes zarządu Banku Zachodniego WBK SA - Mateusz Morawiecki. 
Źródło: PAP - Nauka w Polsce, data dostępu 12.11.2012 

________________________________________________________________ 

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/ 
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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.  


