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KONFERENCJE BRANŻOWE I NAUKOWE – zapowiedzi 

NUKAT - Autostrada Informacji Cyfrowej  
konferencja naukowa, Warszawa, 18 marca 2013 roku 

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie od 2009 roku realizuje pro-
jekt, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyj-
na Gospodarka, „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej”, które-
go celem jest zapewnienie szerokiego dostępu do informacji o zbio-
rach polskich bibliotek naukowych oraz do wybranych zasobów 
cyfrowych online. 

Konferencja naukowa „NUKAT – Autostrada Informacji Cy-
frowej”, która odbędzie się 18 marca 2013 roku w gmachu Biblio-
teki Uniwersyteckiej w Warszawie, będzie podsumowaniem prac 
wykonanych w ramach projektu a jednocześnie okazją do rozwa-
żań na temat przepływu i dostępu do informacji naukowej w Pol-

sce, roli bibliotek w tym procesie, wpływu nowoczesnych technologii na funkcjonowanie bibliotek, roli 
norm i standardów we współczesnym bibliotekarstwie oraz funkcji i znaczeniu bibliotek cyfrowych 
i perspektyw ich rozwoju. 
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa, udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmujemy 
do 10 marca 2013 roku.  
● Więcej informacji, program oraz formularz rejestracyjny znajduje się na stronie: 
http://autostrada.buw.uw.edu.pl/konferencja/. 
Nadesłała: Kamila Grzędzińska 
Źródło: Elektroniczna BIBlioteka: portal bibliotekarzy i pracowników informacji,  
data dostępu 14.02.2013 

Z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2010-2013 
2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lubostroń, 22-23 kwietnia 2013 roku  

Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii oraz Biblioteka Główna Uni-
wersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy mają zaszczyt zaprosić 
na II Ogólnopolską Konferencję Naukową: Z dziejów książki i prasy. 
Przegląd badań za lata 2010-2013, która odbędzie się 22 i 23 kwietnia 
2013 roku w Lubostroniu. 

Zapraszamy do udziału w konferencji przedstawicieli wszyst-
kich ośrodków kształcenia i badań bibliologicznych w Polsce. Celem 

spotkania jest wymiana doświadczeń i prezentacja wyników badań nad dawną książką i prasą. Plano-
wana jest dyskusja nad przyszłością badań księgoznawczych i prasoznawczych. Dodatkową atrakcją 
jest miejsce spotkania w Pałacu Lubostroń w Lubostroniu, w dawnej siedzibie rodziny Skórzewskich, 
która otoczona jest przepięknym parkiem. Dla osób przybywających koleją przewidujemy transport 
z Bydgoszczy do Lubostronia w poniedziałek i z Lubostronia do Bydgoszczy we wtorek. 

Konferencję planujemy otworzyć obiadem podanym w restauracji, następnie odbędą się wykła-
dy, a wieczorem spotkanie towarzyskie przy pieczonym dziku. We wtorek wykłady rozpoczną się po 
śniadaniu, a dyskusja przy obiedzie zamykającym spotkanie. 

Organizatorzy 
● Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii, UKW w Bydgoszczy: 
http://www.ukw.edu.pl/jednostka/katedra_informacji_naukowej  
● Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: http://biblioteka.ukw.edu.pl/  
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Rada Naukowa: dr hab. Ewa Głowacka prof. nadzw. UMK, ks. dr hab. Zdzisław Kropidłowski 
prof. nadzw. UKW, dr hab. Ryszard Nowicki prof. nadzw. UKW 

Komitet organizacyjny: ks. dr hab. Zdzisław Kropidłowski prof. nadzw. UKW, dr Dariusz Spy-
chała, mgr Paweł Marzec, Ewa Parszyk 

Kontakt: Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii, ul. Ogińskiego 16, 85-601 Bydgoszcz, tel.: 
(52) 32-36-733 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: kinib@ukw.edu.pl. Informacji dotyczących 
spraw organizacyjnych udziela również Dariusz Spychała: e-mail: spychala@ukw.edu.pl lub telefonicz-
nie: 660-896-614. 
Więcej informacji programowych i organizacyjnych na stronie Konferencji: 
http://www.konferencja.kinib.ukw.edu.pl/index.html, data dostępu 10.02.2013 

 

Homo legens czy homo consumens? Czytelnik i książka w XXI wieku 
Konferencja naukowa, Lublin, 24-25 października 2013 roku 

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS w Lublinie 
serdecznie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową z udzia-
łem gości zagranicznych „Homo legens czy homo consumens? Czytel-
nik i książka w XXI wieku”, która odbędzie się w dniach 24 - 25 paź-
dziernika 2013 roku w Lublinie.  

Quo vadis czytelniku? Czytelnik czy konsument? Czytanie czy 
konsumowanie? Celem konferencji jest próba odpowiedzi na powyższe 
pytania, podjęcie dyskusji nad tożsamością czytelnika w społeczeń-
stwie konsumpcyjnym, kondycją współczesnego czytelnictwa w szero-
kim kontekście kulturowym oraz dokonanie diagnozy stanu kultury 
czytelniczej na początku XXI w. 

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych 
dyscyplin naukowych (bibliologów, socjologów, psychologów, pedago-
gów, kulturoznawców, literaturoznawców, językoznawców i innych) 
oraz pracowników instytucji związanych z książką (wydawców, księga-
rzy, bibliotekarzy, nauczycieli).  

Zapraszamy do zgłaszania referatów w następujących obsza-
rach tematycznych: 
• czytelnik w kulturze konsumpcyjnej,  
• „pokolenie Google” wobec książki i czytania 

• e-czytelnik, e-książka, e-czytanie 
• czytelnik i książka w cyberprzestrzeni 
• współczesne zachowania i praktyki czytelnicze, modele i sytuacje czytania 
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• zainteresowania, mody i trendy czytelnicze 
• subkultury czytelnicze 
• metody badań potrzeb czytelników/użytkowników 
• współczesny rynek książki 
• rola bibliotek i mediów w inicjowaniu i rozwoju kultury czytelniczej 
• marketing i reklama książki i biblioteki 
• formy promocji i wspierania czytelnictwa 
• biblioteka wobec potrzeb współczesnego czytelnika/użytkownika/klienta 
• czytanie i książka w środowisku osób niepełnosprawnych 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konferencji oraz do nadsyłania pro-
pozycji wystąpień i abstraktów do 15 czerwca 2013 roku. Formularz zgłoszenia należy przesłać pocztą 
elektroniczną na adresy e-mailowe sekretarzy konferencji. 

Wszystkie referaty, które uzyskają pozytywną opinię Rady Naukowej i recenzentów zostaną 
opublikowane w monografii pokonferencyjnej. 

Formularz zgłoszenia, kontakt do sekretarzy oraz informacje szczegółowe dostępne są na stro-
nie Instytutu: http://www.umcs.lublin.pl/articles.php?aid=7911&mid=68&mref=14305_78118 
Źródło: Homo legens czy homo consumens?, data dostępu 15.02.2013 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 

Kultura, historia, książka  

Kultura, historia, książka / red. Anna Dymel, Bożena Rejako-
wa. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej, 2013,– 644 s.; ISBN 978-83-7784-197-6 

Tematyka książki wpisuje się w szeroko pojęte zagadnienia kultury, historii 
i bibliologii, nawiązując w znacznej mierze do rozległych zainteresowań Profe-
sora Antoniego Krawczyka. W zebranych studiach i szkicach, autorstwa do-
świadczonych badaczy i przedstawicieli młodego pokolenia, podjęto tematy 
dotyczące historii kultury, dziejów zachowanych oraz zaginionych księgozbio-
rów, rozmaitych aspektów funkcjonowania współczesnych mediów, a także 
rozważania z zakresu aktualnych trendów w historiografii, historii nauki, my-
śli społecznej i filozoficznej. Grono autorów wywodzi się z różnych ośrodków 
naukowych w Polsce, ale są w nim także uczeni z Rosji, Ukrainy, Białorusi 
i USA, z którymi profesor Antoni Krawczyk nawiązał żywe i trwałe kontakty 

w czasie licznych konferencji i wyjazdów naukowych. 
Zamówienia realizuje:  
● Księgarnia Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, dokument online: 
http://press.umcs.lublin.pl/perl/ksin_wu.pl?id=aIG0yc89VPJ2LL4Ac588qQ;;id_ksiazka=3254&.Poprz
edni=ksiegarnia_pokaz&.Aktual=szkielet&.Docel=szczegoly_pokaz, data dostępu 12.02.2013  

Z ŻYCIA SEKCJI 

Biblioteki niepublicznych szkół wyższych  
tematem pracy doktorskiej Magdy Karciarz z Biblioteki DSW 

Najpierw było uzyskanie w niespotykanie młodym wieku, po zaledwie trzech latach pracy, stopnia bi-
bliotekarza dyplomowanego. Żeby do niego przystąpić, trzeba było m.in. wykazać się publikacjami na-
ukowymi, wyraźnymi zainteresowaniami zawodowymi oraz zdaniem trudnego egzaminu przed komisją 
państwową. Przez kilka lat Magda Karciarz była najmłodszym bibliotekarzem dyplomowanym w kraju 
i kto wie, czy wciąż nie jest. Potem było stworzenie strony www dyplomowany.pl. Znalazły się tam 
wszystkie istotne akty prawne związane z ubieganiem się o ten tytuł, formularze, listy lektur, porady 
oraz forum dyskusyjne. Równolegle z tą aktywnością szedł udział w konferencjach naukowych, najczę-
ściej z wygłaszanymi referatami, lub prowadzonymi warsztatami, publikacja ksiązki „Informacja 
w Internecie” (wspólnie z Maciejem Dutko, Warszawa, PWN, 2010) oraz codzienną pracą w Bibliotece 
Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. 

Tak mniej więcej wyglądała prezentacja sylwetki autorki pracy doktorskiej za tytułowanej „Bi-
blioteki niepaństwowych szkól wyższych w Polsce 1990-2010”, dokonana 11 lutego br. podczas pu-
blicznej obrony na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego przez promotorkę prof. dr hab. 
Bogumiłę Staniów. Potem była prezentacja (oczywiście elektroniczna) tez rozprawy dokonana przez 
autorkę oraz recenzje. Oboje recenzenci (prof. dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel z UMK i prof. dr 
hab. Krzysztof Walczak z UWr) podkreślali rangę społeczną tematu oraz fakt, że przedmiotem analizy 
jest zjawisko nowe, istniejące w dość krótkim przedziale czasu. Uznali jednak, że dzięki umiejętnemu 
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podejściu metodologicznemu autorka wychwyciła swoisty charakter tej sieci bibliotek oraz trendy roz-
wojowe, zarówno w aspekcie ilościowym, jak i jakościowym.. I rzecz jasna uznali pracę za spełniająca 
wszystkie kryteria wymagane od rozprawy doktorskiej. Po krótkiej przerwie, podczas której zebrała się 
komisja powołana do przewodu doktorskiego, jej przewodnicząca ogłosiła, że jednomyślnie postano-
wiono wystąpić do Rady Wydziału Filologicznego o nadanie Magdzie Karciarz stopnia doktora nauk 
humanistycznych, a samą rozprawę uznać za wyróżniającą.  

Zresztą, nie przypuszczałem, że mogło być inaczej. I tak oto staliśmy się jedyną biblioteką 
uczelni niepublicznej, w której pracuje dwoje doktorów. 

Stefan Kubów 
Źródło: Stefan Kubów, korespondencja nadesłana 13.02.2013 

Fotorelacja autorstwa Ewy Rozkosz (DSW) 
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INFORMACJE DLA FACHOWCÓW 

Warsztat bibliotekarza, czyli jak wykorzystać poradnik o Google Scholar 

Dla wielu z Was pracujących w bibliotekach akade-
mickich parametryzacja dorobku naukowego to 
chleb powszedni. W piątek w Internecie pojawiło się 
coś, co pomoże Wam dzielić się wiedzą na ten temat. 
Ale jeżeli nie bardzo wiecie, czym jest Indeks H 
i z czym się je tę całą bibliometrię, to publikacja, 
którą mam na myśli, jest również dla Was. 

Często kwestia oceny dorobku spoczywa na 
barkach bibliotekarzy, a naukowcy nawet nie zdają 
sobie sprawy z tego, że mogą polepszyć swoje „wyni-
ki”. Sposobem na to nie musi być pisanie jak naj-
większej liczby artykułów. Czasami wystarczy uczy-
nić te istniejące, które są wartościowe, bardziej wi-
doczne. Szansą na to, a przez to na większą liczbę 

odbiorców oraz w konsekwencji być może na liczbę cytowań, jest dodanie swoich prac do Google Scho-
lar. 

Jeżeli nie wiecie, jak to zrobić, albo naukowcy, którym próbujecie to wytłumaczyć, nie bardzo 
mogą to spamiętać, koniecznie przeczytajcie i polećcie innym świeżutki poradnik Emanuela Kulczyc-
kiego „Jak dodać prace do Google Scholar i zwiększyć liczbę cytowań oraz indeks Hirscha. Poradnik 
dla początkujących”: http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/poradnik/. 

Jak można skorzystać? Rzeczywiście — jak wskazuje tytuł — są to informacje raczej na pozio-
mie podstawowym, co nie znaczy, że nawet osoby „siedzące” w temacie nic nowego się nie dowiedzą. 
A nawet jeżeli już wszystko to wiecie, przeczytać warto, aby móc podawać tę publikację jako źródło 
przydatne dla innych bibliotekarzy oraz oczywiście naukowców i ambitnych studentów — użytkowni-
ków Waszych bibliotek. 

Dokument jest napisany prostym językiem, dzięki czemu nawet niewtajemniczonym łatwo zro-
zumieć będzie poruszane zagadnienia, zawiera jednak też odesłania zewnętrzne dla osób bardziej zain-
teresowanych tematem. Dokument czyta się szybko i — wbrew pozorom — całkiem przyjemnie. 

Tym bardziej, że nie jesteśmy skazani na PDF; możemy pobrać formaty na czytniki i tablety — 
ePub i MOBI. O ile są drobne problemy z ePubem czytanym na komputerze w Adobe Digital Editions, 
o tyle po uruchomieniu go w innym programie lub na tablecie działa wyśmienicie. 

Nie podoba Wam się, że nie ma wersji drukowanej? takie rozwiązanie ma swoje plusy. Oczywi-
ście możecie sobie ją wydrukować samodzielnie, jednak dzięki formie elektronicznej publikacja będzie 
mogła być stale aktualizowana (na końcu poradnika jest już nawet przygotowane miejsce na informa-
cje o kolejnych zmianach). 

Poradnik dostępny jest za darmo i na licencji CC-BY 
[http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode], możecie więc korzystać z niego na wszel-
kie sposoby (nawet opublikować w formie papierowej i sprzedawać, rozwiązując w ten sposób problem 
z brakiem wersji drukowanych), trzeba tylko zawsze pamiętać o podaniu nazwiska autora. 

Co to znaczy dla bibliotekarza? Bibliotekarze zyskują dzięki poradnikowi nie tylko wiedzę (jeże-
li wcześniej jej nie posiadali), ale także pomoc dydaktyczną przy tłumaczeniu zawiłości związanych 
z Google Scholar swoim użytkownikom. Mogą odsyłać do poszczególnych fragmentów, całości lub też 
zainspirować się, jak tłumaczą te zagadnienia inni — w tym przypadku Emanuel Kulczycki. Po lektu-
rze jestem przekonana, że warto szerzyć kaganek oświaty i rozreklamować tę pozycję — na pewno już 
sami wiecie najlepiej, jaką drogą to zrobić w przypadku Waszych czytelników, aby informacja dotarła 
do tych, którzy powinni być tym najbardziej zainteresowani. 

Emanuel Kulczycki również nie zapomina o roli bibliotekarzy w tym procesie. Przypomina czy-
telnikom, że w razie problemów warto się zwrócić do bibliotekarza akademickiego. Czyli po raz kolejny 
ktoś dostrzega w nas ekspertów. Nie zdziwcie się, jeżeli pracownik naukowy, którego wcześniej nie wi-
dzieliście w murach biblioteki, zwróci się do Was po pomoc lub poradę.:) 

Co mi się w tym najbardziej podoba? Oczywiście treść (chociaż doceniam także przygotowanie, 
szczególnie udostępnienie pliku w różnych formatach). Podoba mi się, że tekst zawiera informacje bar-
dzo przydatne, praktyczne. Mimo niewielkiej objętości (60 s. w pliku PDF) jest naładowany poradami 
i informacjami; nie znajdziemy w nim zbędnych zdań. Autor pomyślał nawet o podpowiedziach w ro-
dzaju darmowego oprogramowania, które pozwoli nam wprowadzić metadane do dokumentu w forma-
cie PDF. 

Jednym słowem jest to ekstremalnie praktyczny poradnik, który zdecydowanie jest potrzebny 
polskiemu środowisku naukowemu. Czytajcie, polecajcie i edukujcie swoich użytkowników.:) 

Dominika Paleczna 
Źródło: Bibliosfera.net, data dostępu 11.02.2013 
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Kwestionariusze badań na licencji CC BY – świetna pomoc dla studentów 
i doktorantów 

Warto dokładać cegiełki do „gmachu narzędzi i wie-
dzy”. Uważam, że leży to w szeroko pojętym wspól-
nym interesie (m.in. dlatego udostępniłem ostatnio 
swój poradnik: 
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/poradnik/). 
Trzeba też pamiętać, że oprócz „zawodowych” bada-
czy są jeszcze ci, którzy nimi już prawie są albo za-
raz będę: czyli studenci i doktoranci. Na „Warsztacie 
badacza” do tej pory nie pojawiło się zbyt wiele wpi-
sów z narzędziami dla studentów (chociaż warto 
rzucić okiem na generatory bibliografii 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/jak-zrobic-
bibliografie-internetowe-generatory-dla-studentow-
i-uczniow/] oraz funkcje z Google Scholar) 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/nowa-funkcja-w-google-scholar-pokazcie-to-studentom/] – 
powód jest prosty: w sieci łatwiej znaleźć ofertę pisania pracy magisterskiej, czy doktorskiej niż praw-
dziwe pomoce naukowe dedykowane młodym adeptom. Tym bardziej cieszą wszelkie inicjatywy, które 
promują nie tylko rzetelne narzędzia, ale również ich otwartość i możliwość dalszego wykorzystania. 

Serwis badania.net. Każdy, kto kiedykolwiek szukał blogów czy serwisów naukowych prowa-
dzonych w języku polskim, na pewno trafił na serwis badania.net [http://badania.net/]. Nic w tym 
dziwnego, skoro jest to najlepsze miejsce w polskiej sieci, w którym można zapoznać się ze streszcze-
niami najnowszym badań naukowych (jak komuś mało takich omówień, to polecam jeszcze polskie 
wpisy z ResearchBlogging.org: http://researchblogging.org/). Jednakże oprócz samych badań serwis 
promuje jeszcze idee otwartości. Jak piszą sami redaktorze: „przygotowane streszczenia udostępniamy 
internautom na licencji wspólnego dobra” – czyli na licencji CC BY. 

Kwestionariusze badań na CC BY. Jednakże to, co jest przedmiotem tego wpisu, to „Kwestio-
nariusze badań” dostępne w zakładce Metody [http://badania.net/kwestionariusze-metody/]: „W tym 
miejscu udostępniamy pełne brzminie oraz dokładny opis walidacji kwestionariuszy, które czytelnicy 
badania.net [http://badania.net/] mogą za darmo (na licencji CC: 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/) wykorzystywać w projektowanych przez sie-
bie badaniach. Poniższe kwestionariusze są udostępniane na tej stronie za zgodą autorów”. 

 

Zapytałem redaktora naczelnego serwisu, dra Michała Parzuchowskiego, co dokładnie udo-
stępniane jest w serwisie i dlaczego w ogóle warto to robić. 

Dr Michał Parzuchowski, redaktor naczelny badania.net [http://badania.net/]: Przygotowanie 
metody kwestionariuszowej i następnie udowodnienie jej właściwości psychometrycznych (rzetelności, 
trafności kryterialnej, zewnętrznej i wewnętrznej), czyli zbadanie czy dane pytania się ze sobą łączą, 
czy skala mierzy to, co ma mierzyć i czy nie mierzy niczego innego, z reguły kosztuje przynajmniej kil-
ka miesięcy pracy i kilkuset badanych. Zwieńczeniem takich prac jest publikacja w prasie naukowej 
i oddanie swojej skali (w postaci publikacji pełnej treści kwestionariusza) innym badaczom. Problem w 
tym, że część zainteresowanych wykorzystaniem tego rodzaju metody stanowią badacze, którzy nie 
wiedzą, jak przeszukiwać zawartość papierowych numerów czasopism naukowych, a lepiej poruszają 
się w zasobach sieci. Studenci i magistranci, pragnący poszukać metody badawczej z reguły pierwsze 
swoje kroki kierują do profesora Google. Postanowiliśmy wyjść naprzeciw młodszym adeptom metodo-
logii psychologicznej. Stworzyliśmy repozytorium sprawdzonych metod kwestionariuszowych. Na na-
szej stronie popularyzujemy tylko takie metody, których autorzy chcą się podzielić swoją pracą z inter-
nautami. Popularyzujemy tylko takie metody, których rzetelność została poparta badaniami nauko-
wymi i opublikowana w literaturze fachowej. Magistranci i doktoranci poszukujący sprawdzonych miar 
np. nastroju lub samooceny mogą je pobrać bezpośrednio z naszej strony (wraz z podstawowymi da-
nymi psychometrycznymi). Baza metod konsekwentnie się powiększa i obecnie zawiera 12 metod kwe-
stionariuszowych. Zapraszamy. 



 7 7 7

Wyręczamy studentów? Momentami można się przerazić, gdy czyta się takie zdanie: „Problem 
w tym, że część zainteresowanych wykorzystaniem tego rodzaju metody stanowią badacze, którzy nie 
wiedzą jak przeszukiwać zawartość papierowych numerów czasopism naukowych a lepiej poruszają się 
w zasobach sieci”. Niestety zgadzam się z tym stwierdzeniem: akurat wczoraj na łamach Edukatora 
Medialnego [http://edukatormedialny.pl/] ukazał się mój tekst Idzie nowe, czyli studenci bez kompe-
tencji medialnych [http://edukatormedialny.pl/2013/02/11/idzie-nowe-czyli-studenci-bez-
kompetencji-medialnych/], w którym piszę m.in.: „Studenci, którzy przychodzą teraz na studia, mają 
kompetencje komunikacyjno-medialne rozwinięte na poziomie co najmniej niezadowalającym. Nie 
oszukujmy się: w wielu wypadkach są to kompetencje tragiczne, jeśli w ogóle są to jakieś kompeten-
cje”. 
Czy to oznacza, że powinniśmy jeszcze bardziej wyręczać studentów i podsuwać im pod nos rzetelne 
kwestionariusze do badań? Pytanie jest źle postawione. Odwołując się do tak prostej dystynkcji jak 
cyfrowi tubylcy i cyfrowi imigranci, trzeba sobie jasno przyznać, że obecni studenci to w dużej mierze: 
ani tubylcy, ani imigranci. A ich kompetencje medialne zostały pogrzebane w czasie edukacji formal-
nej: ze szkoły wynieśli… wiedzę na temat budowy komputera i dysków twardych. Nikt ich nie uczy wy-
szukiwania materiałów. No prawie nikt. 

Jak wygląda taki kwestionariusz? Jeden z kwestionariuszy zamieszczonych w serwisie to Skala 
Orientacji Pozytywnej [http://badania.net/kwestionariusze-metody/]. Udostępniony kwestionariusz 
składa się: z opisu (kolorowa tabela poniżej) oraz dwóch plików z (1) pełnym opis kwestionariusza oraz 
(2) pełnym brzmieniem kwestionariusza. 

 

Czy takie udostępniane jest potrzebne? Oczywiście! Udostępniane w ten sposób narzędzie ma 
co najmniej dwa pozytywne rezultaty: przede wszystkim promuje sprawdzone i rzetelne narzędzia ba-
dawcze. Studenci nie wykorzystującą „cudów na kiju”, tylko mogą od razu podejrzeć i użyć dobrych 
metod. Po drugie, równie ważne, całość jest udostępniana na wolnej licencji. To też pokazuje studen-
tom, że istnieje coś więcej niż „kopyrajt” i że można pracować oraz udostępniać wyniki swoich prac 
innym. Innymi słowy: więcej takich inicjatyw jest potrzebnych. 

 
Photo: Some rights reserved by lanuiop 
Źródło: Warsztat badacza, data dostępu 12.02.2013 
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Czarna lista czasopism naukowych. Redakcjo, ogarnij się! 

Niektóre redakcje polskich czasopism naukowych nie odrobiły żadnej lekcji: ani tej wynikającej z pro-
jakościowej ankiety ministerialnej, ani tej z reform szkolnictwa wyższego. Albo inaczej: nie wiedzą, jak 
się dobrze prowadzi redakcję. Zapominają o tym, że czasopismo nie służy do tego, aby Janek, Wacek 
i Gienek w nim publikowali, a wtedy redaktor będzie publikować u Mietka, Anki, Danki. Czasopismo 
naukowe jest narzędziem komunikacji naukowej. 

Redakcje zachowują się jak wsobne twory albo ra-
czej – nowotwory. Nie jest żadną tajemnicą, że 
w korytarzach uczelnianych jednym z najczęściej 
poruszanych tematów jest: „Gdzie warto wysłać 
swój artykuł?”. Pomijam tutaj wszelkiej maści próby 
„wejścia” do czasopisma tylnymi drzwiami lub też 
poszukiwania czasopism, które biorą wszystko jak 
leci. Nie chodzi mi też o poszukiwanie czasopism 
prestiżowych i czytanych w swojej dziedzinie – ktoś, 
kto pracuje w swojej działce, powinien to wiedzieć 
albo nie jest na bieżąco z tym, co się dzieje na świe-
cie. Koniec kropka. 

Poważne redakcje. Mi chodzi natomiast 
o poszukiwanie takich czasopism, które traktują 

autorów poważnie. Co to znaczy poważnie? Odpowiadają na maile, jasno wyznaczają zasady, trzymają 
się ustalonych terminów, informują o wszelkich opóźnieniach (już o takich „oczywistościach” jak rze-
telne recenzje nie wspomnę). Pomijam też w tym wypadku kwestię otwartego dostępu – chociaż może 
nie powinienem. 

Jak gorący jest to temat, to Czytelnicy zapewne sami wiedzą. We własnej dziedzinie w dużej 
mierze wiadomo, kto odpisuje, kto nie. Chociaż niekiedy warto skonsultować się z większą liczbą zain-
teresowanych (polecam wpis na forum „Doktorat – nauka – uczelnia”: 
http://forum.gazeta.pl/forum/w,87574,137011699,,czarna_lista_czasopism_punktowanych.html?v=2)
. Takie lokalne czarne listy powstają. I bardzo dobrze: nie potrzeba, aby wielu autorów dowiadywało się 
na własnej skórze o niekompetencji redakcji. Na pewno sami wiecie, do jakich czasopism na pewno nie 
wyślecie tekstów, prawda? 

Są jeszcze takie czasopisma, które „jadą na renomie”. Wszyscy „wiedzą, że są dobre”, ale nikt 
ich nie czyta, nikt nie widział ich w księgarni, w czytelni. A znalezienie kontaktu do nich w sieci, grani-
czy z cudem. Jak w końcu znajdziemy stronę internetową (zrobioną w 1999 rok przez szalonego infor-
matyka), to okazuje się, że sekretarz redakcji przyjmuje w budynku X, w godzinach XYZ i trzeba się do 
niego udać osobiście. Przypominam: mamy rok 2013 roku. 

Ja naprawdę wiem, że praca w czasopiśmie naukowym (szczególnie jak nie idzie za tym wyna-
grodzenie) nie jest czymś łatwym. Co więcej, od czasu gdy część polskich naukowców zrozumiała lub 
została zmuszona do publikacji w czasopismach naukowych, te zaczynają przeżywać istne oblężenie 
redakcyjne: skrzynki emailowe się gotują, a redaktorzy nie wyrabiają z odpisywaniem na maile. 
Wszystko rozumiem; jednak wówczas trzeba: (1) albo zainwestować i rozwijać redakcję oraz system 
zarządzania procesem wydawniczym; albo (2) zwijać kramik nim zła (zasłużona) opinia zniszczy 
wszystko to, co było dobrego w całym działaniu. 

To jest niepoważne. Spotykając się z różnymi naukowcami na seminariach, konferencjach, 
szkoleniach, usłyszałem już tyle historii z imienia, nazwiska i „tytułu czasopisma”, że spokojnie mógł-
bym napisać na ten temat książkę. Nie chodzi mi jednak o to, aby wytykać kogoś palcami. Tak jest 
łatwo, kiedy nie jest się na pierwszej linii frontu, czyli nie było się autorem, którego tak potraktowano. 
Ale mnie również w ostatnich tygodniach potraktowano w niezwykle niepoważny sposób. Po raz kolej-
ny. Z resztą nie tylko mnie, wczoraj usłyszałem o kolejnych przypadkach „wyśmienitości” redakcji cza-
sopism naukowych. 

Ile można czekać? Redakcje – często po wprowadzeniu nowych zasad oceny czasopism – zapi-
sały na swoich stronach internetowych, ile czasu czeka się na recenzje. I chwałą im za to! Tylko, jeżeli 
jest napisane, że termin nie przekracza 2–3 miesięcy, a ja przez 5 miesięcy nie otrzymuję żadnego ma-
ila, to co wtedy? No oczywiście – piszę maila. I czego się dowiaduję? Ano tego, że redakcja nie potrafi 
znaleźć recenzenta do mojego tekstu i sugeruje posłanie go gdzieś indziej. No świetnie! Pięć miesięcy 
z ponagleniem było trzeba czekać, aby dojść do takich wniosków? Albo coś się robi dobrze, albo lepiej 
nic nie robić. 

Przykład usłyszany wczoraj: po roku czekania na odpowiedź z redakcji (w międzyczasie kilka 
maili wysłanych) nadeszła odpowiedź. Tekst nie pasuje do profilu. No jasne, że może nie pasować – to 
się zgadza (są różne „wyobrażenia” autora i redaktora). Ale żeby rok na to czekać? Bez jaj. Żeby nie 
było: oba czasopisma to nie były beniaminki z listy B, tylko „polskie zasłużone periodyki z listy C”. 

Usłyszałem od kilku redakcji, że one nie wyrabiają się z odpisywaniem na maile. To oznacza, 
że redakcje źle pracują. Powinny sobie lepiej zorganizować pracę: najprostszym sposobem jest wdroże-
nie systemu zarządzania pracą redakcyjną. To naprawdę ułatwia i usprawnia pracę oraz podnosi jej 
jakość. Tylko trzeba chcieć się rozwijać. Czasami wydaje mi się, że redakcje zapominają o tym, że takie 
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wieści pocztą pantoflową rozchodzą się błyskawicznie. I dobrze – może ktoś zaoszczędzi sobie trochę 
nerwów. 

Na szczęście nie jestem frustratem: mam czas, ponieważ gdzie indziej traktują mnie poważnie. 
Po dwóch miesiącach od wysłania tekstu, otrzymałem dwie recenzje oraz czas na revision. W między-
czasie redaktor wszystko ze mną konsultował – kontakt świetny. Tylko, że to nie było polskie czasopi-
smo. 
Oczywiście nie jest tak, że w Polsce nie ma świetnych czasopism. Są, ale w wielu komunikacja szwan-
kuje. Na szczęście można wskazać wiele dobrych wzorców: ostatnio świetnie współpracowało mi się ze 
„Studiami Humanistycznymi AGH”, w których ukazał się mój tekst (miałem okazję obserwować dzięki 
temu cały proces) oraz z „Kulturą i Edukacją”, która odrzuciła szybko mój tekst ze względu na niedo-
pasowanie do numeru. Bo mi naprawdę nie chodzi o takie „czarne czasopisma”, które nie przyjęły mo-
jego tekstu. Przecież to jest normalne: tekst mógł być po prostu kiepski. Mi chodzi tylko o szacunek do 
mojego czasu. I nie jest to moje widzimisie… 

I weź tu, Panie, nazbieraj dorobek… A dlaczego tak się pieklę, skoro w mojej działce artykuły 
nie dezaktualizują się tak szybko jak np. u prawników? Mogę czekać? Nie, nie mogę. Po pierwsze, po 
co czekać? Po drugie: mam X lat na habilitację i muszę przedstawić tam swój dorobek. Jak mam na-
zbierać swój opublikowany dorobek, jak traktuje się mnie niepoważnie? 

Redakcje, ogarnijcie się, bo autorzy gotowi są jeszcze pomyśleć, że jesteście dla nich. 
Co zrobić jak redakcja nie odpowiada. Z tym wszystkim łączy się jedna sprawa. Co zrobić, jak 

redakcja od kilku miesięcy, roku itd. nie odpowiada na Wasze maile, a Wy wiecie, że już nie chcecie 
z nią współpracować? Pamiętajcie, że dopóki nie podpiszecie umowy, redakcja nie ma prawa opubliko-
wać waszego tekstu. Dlatego można wysłać oficjalnego maila o rezygnacji z publikacji (koniecznie go 
zachować) i wysłać tekst do innego periodyku. Jeżeli – jakimś cudem (bo jak inaczej skoro nawet nie 
odpowiadają?) – redakcja opublikowałaby artykuł, to zrobiłaby to bezprawnie – a wtedy jesteście na 
wygranej pozycji. 

Łatwo mi pisać, skoro sam czekam na publikację w pracy zbiorowej sześć lat 
[http://ekulczycki.pl/teoria_komunikacji/a-ty-ile-czekasz-na-swoja-publikacje-moj-rekord-to/] – ale 
nie wycofuję jej już z jednego powodu – jestem ciekawy, jak długo to wszystko potrwa. Cały ten proces 
obserwuję niczym pleśń rosnącą na kanapce – bo inne porównanie nie pasuje to takich praktyk. 

 
License  Some rights reserved by certifiable.nl 
Źródło: Warsztat badacza, data dostępu 14.02.2013 

M. Boni: bezpłatne udostępnianie zasobów edukacyjnych nie pozbawi twór-
ców prawa własności 

Cyfryzacja i udostępnianie dóbr kultury, 
nad którym pracuje Ministerstwo Admini-
stracji i Cyfryzacji, budzi zastrzeżenia or-
ganizacji, które zarządzają prawami autor-
skimi i samych twórców. Ich przedstawicie-
le obawiają się, że pełne i bezpłatne udo-
stępnienie dzieł w sieci pozbawi ich możli-
wości zarabiania. Minister Michał Boni 
uspokaja, że dyskutowana ustawa stworzy 
jedynie ramy prawne, w ramach który 
twórcy będą mogli sami decydować, 
w jakim stopniu z efektów ich pracy będą 
mogli korzystać internauci i instytucje pu-
bliczne. W pełni otwarte mają być jedynie 

zasoby edukacyjne i naukowe.  
Zgodnie z założeniami ustawy o otwieraniu zasobów kultury w internecie, Ministerstwo Admi-

nistracji i Cyfryzacji chce, by powszechnie dostępne w sieci były te zasoby, które powstają z pieniędzy 
publicznych. Dotyczyć to będzie przede wszystkim zasobów edukacyjnych i zasobów wiedzy, których 
powstanie w części przekraczającej 50 proc. sfinansowało państwo.  

– To jest potrzebne dla rozwoju społeczeństwa. Na pewno chcemy stworzyć lepsze warunki 
dla otwierania zasobów dziedzictwa kulturowego. Co do tego chyba nie ma większych wątpliwości –
 przedstawia argumenty ustawodawców Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji.  

W trakcie konsultacji społecznych, dotyczących projektu, zastrzeżenia zgłaszali twórcy 
i organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, takie jak Stowarzyszenie Artystów ZAiKS. 
Jak argumentowali twórcy, nowe przepisy nie mogą łamać obowiązującej zasady, że twórca ma prawo 
do wynagrodzenia za każdym razem, gdy jego dzieło jest odtwarzane czy reprodukowane. W przeciw-
nym wypadku autorzy zostaną pozbawieni możliwości czerpania korzyści finansowych z własnej pracy.  
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Stowarzyszenia obawiają się także sytuacji, w której dzieła udostępnione w internecie będą 
przerabiane lub wykorzystywane w celach zarobkowych przez osoby trzecie lub firmy. MAC uspokaja, 
że państwo nie ma zamiaru wywłaszczać twórców.  

– Jeśli chodzi o udostępnianie tych zasobów twórczości współczesnej, to trzeba znaleźć rozwią-
zania, które będą rozwiązaniami akceptowanymi przez twórców. Jedni będą chcieli się umawiać, co do 
większego otwierania swoich dzieł i udostępniania, inni będą chcieli to robić w mniejszej skali. Ale to 
będzie na pewno prawo wyboru, z pełnym respektowaniem prawa własności podmiotowego, czyli kto 
jest twórcą, autorem, i przedmiotowego, czyli w sensie materialnym – wyjaśnia w rozmowie z Agencją 
Informacyjną Newseria Michał Boni.  

Ministerstwo chce, by wszystkie instytucje, które dotychczas zarządzały prawami autorskim 
lub udostępniały zasoby w sieci zachowały swoje prawa. Jako przykład podaje Zachętę, która 
w ramach projektu Otwarta Zachęta pozwala oglądać dzieła zakupione przez tę instytucję w internecie. 

– Otwieranie zasobów jest także drogą do tego, żeby ograniczyć to, co jest nagminne, czyli de 
facto nielegalne pobieranie różnych dzieł. Jeśli one będą otwarte albo dostępne przy takich rozwiąza-
niach, które będą tanie, to wtedy większa ilość osób będzie z nich korzystała – podkreśla Boni.  
Źródło: Newseria, data dostępu 12.02.2013 

Biblioteka Uniwersytecka zacyna! 

O BU we Wrocławiu pisaliśmy wielokrotnie I oto 
w dzisiejszym wrocławskim wydaniu Gazety 
Wyborczej ważna informacja: 
http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,133
98969,Ruszyla_wielka_przeprowadzka__Bibliote
ka_UWr_sie_pakuje.html#ixzz2KrOCxTpx  

 
Uczelnia czekała na ten moment od kwietnia, 
kiedy to miało miejsce uroczyste otwarcie nowe-
go, imponującego gmachu. Wciąż jednak braku-
je blisko 40 mln zł na jego wyposażenie, a bu-
dowa nowej siedziby trwała dziewięć lat i kosz-
towała już niemal 230 mln zł. Na samą prze-
prowadzkę władze uczelni starają się wygospo-
darować pieniądze z własnych oszczędności, ale 
nowoczesne wyposażenie nowego gmachu jest 

ściśle uzależnione od tego, czy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyzna uniwersytetowi do-
tację. 

– Wymieniamy tylko te meble i sprzęty, które musimy ze względu na ich zły stan lub standard. 
Pierwszy etap przenosin pochłonie około miliona złotych, ale pozwoli nam opróżnić budynek Szajnochy 
10, który można wystawić na sprzedaż i w ten sposób zdobyć dodatkowe środki na przeprowadzkę 
i zakup nowych regałów. Dopiero później można myśleć o przeprowadzce z dwóch pozostałych budyn-
ków - wyjaśnia Grażyna Piotrowicz, dyrektorka Biblioteki Uniwersyteckiej. 

 
Trochę to przypomina znany dowcip o góralu, który chciał się żenić. Ksiądz wielokrotnie odsyła 

petenta, a to po świadectwo chrztu, bierzmowania, a to po świadectwo zameldowania itd. Wreszcie 
zniecierpliwiony góral mówi:jak tam ksiądz chce, ja zacynam! 

O historii Biblioteki Uniwersyteckiej okraszonej zdjęciami przeczytacie TU: 
http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/56,90005,13399436,Swiatynia_ksiazek__poznaj_historie_biblioteki
_uniwersyteckiej.html  

 

Źródło: rYt, korespondencja nadesłana 14.02.2013 
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Bibliotekarze dziękują za zwrócenie uwagi 

W Gazecie Wyborczej zabiera głos Dyrektorka Książnicy Jeleniogórskiej: 
http://wyborcza.pl/1,75475,13409886,Bibliotekarze_o_liscie_ludzi_kultury_do_ministr
a_Zdrojewskiego.html#ixzz2L0JHQWC4  
 
 
„…Jak podtrzymać snobistyczną (w najlepszym tego słowa znaczeniu) chęć przeczytania 
kolejnego bestselleru lub rozniecić zażartą dyskusję literacką na jego temat, jeżeli do-
stępność poszukiwanego tytułu w 80-tys. mieście to, w najlepszym wypadku, szalona 
liczba jednego egzemplarza, a kolejka chętnych do wypożyczenia sięga I kwartału na-
stępnego roku? Kampania czytelnictwa pod hasłem „Przeczytaj mnie - jestem dostępna” 
mogłaby wzbudzić wśród bibliotekarzy co najmniej popłoch…” 

 

Źródło: rYt, korespondencja nadesłana 15.02.2013 

Trzecia kadencja Rafała Skąpskiego: efekty XVII zjazdu PTWK 

Rafał Skąpski został ponownie wybrany prezesem Polskiego Towa-
rzystwa Wydawców Książek podczas XVII Walnego Zjazdu Delega-
tów PTWK, jaki odbył się w sobotę 9 lutego w warszawskim Klubie 
Księgarza. Jest to już trzecia kadencja prezesa Towarzystwa, do 
tego wybranego jednogłośnie w tajnym głosowaniu! 

Przyjęto zmiany w statucie PTWK, a jedna z nich przewi-
duje, że PTWK może przyznać tytuł prezesa honorowego. Tę god-
ność w trakcie Zjazdu przyznano Andrzejowi Kurzowi, wieloletnie-
mu dyrektorowi i redaktorowi naczelnemu Wydawnictwa Literac-
kiego, który w latach 1980-1981 był przewodniczącym Miejskiej 
Rady Narodowej w Krakowie, a w latach 1981-1982 jako I zastęp-
ca przewodniczącego Komitetu ds. Radia i Telewizji kierował Tele-
wizją Polską, był członkiem-założycielem, a od 2001 roku jest pre-
zesem Stowarzyszenia Kuźnica. W latach 1988-1990 był prezesem 
PTWK.  

W sprawozdaniu z zakończonej kadencji prezes Rafał 
Skąpski jako najważniejsze osiągnięcia PTWK wymienił podjęcie 
z inicjatywy Towarzystwa rozmów przedstawicieli środowiska 
książki z ministrem Michałem Bonim o problemach książki, które 
„były wielokrotnie tematem intensywnych, międzyresortowych na-
rad w Kancelarii Premiera”, a także „uratowanie targów książki 
w Warszawie”, reaktywowanie Nagrody Ikar i przywrócenie środo-
wiskowej rangi tej nagrody, osiągniecie wysokiej rangi Nagrody 
Literackiej m. st. Warszawy, „wpisanie na trwałe Poznańskich Spo-

tkań Targowych w kalendarz miasta Poznania, związanie ich z międzynarodowymi Targami Poznań-
skimi i uzyskanie, miejmy nadzieje na stałe, patronatu Pierwszej Damy”, jak również „umocnienie ran-
gi konkursu Najpiękniejsza Książka Roku”. W referacie zostały również przedstawione zadania na no-
wą kadencję, w tym ścisła współpraca w Polską Izbą Książki „wobec jasno określonej nowej linii PIK”, 
jak też „powrót do dyskusji o sensie i potrzebie ustawy o książce”.  

W pierwszej części Zjazdu uczestniczyli (i przemawiali) liczni goście: Elżbieta Stefańczyk, prze-
wodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Tadeusz Skoczek, dyrektor Muzeum Niepodległości 
w Warszawie, Marek Wawrzkiewicz, prezes Związku Literatów Polskich, Włodzimierz Albin, prezes Pol-
skiej Izby Książki, Waldemar Janaszkiewicz, prezes Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, Janusz Fogler, 
prezes ZAiKS, Michał Strąk, dyrektor Biblioteki na Koszykowej czyli Biblioteki Publicznej m.st. War-
szawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, Andrzej Janicki, wiceprezes Polskiej Izby 
Druku, który tym razem wystąpił jako prezes Drukarni Anczyca w Krakowie i wykładowca akademicki, 
oraz Małgorzata Małaszko z II programu Polskiego Radia.  

W kilku wystąpieniach podkreślano zagrożenia, jakie dla wydawnictw stwarzają działania 
zmierzające do stworzenia wolnego dostępu do treści zamieszczanych w sieci, bez poszanowania praw 
twórców i wydawców, a przy tym ze szkoda dla czytelników, którzy zostaną pozbawieni obcowania 
z treściami wartościowymi i profesjonalnie zredagowanymi. Szczególnie krytykowano działania podej-
mowane lub wspierane przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji i skupione wokół niego środowi-
sko lobbujące za otwartym dostępem do treści, a jednocześnie zwracano uwagę na rozsądne podejście 
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do tych problemów ze strony resortu kultury, którego przedstawiciele wielokrotnie potwierdzali zdecy-
dowane stanowisko w zakresie przestrzegania praw autorskich i wydawniczych.  

W tajnym głosowaniu dokonano wyboru Zarządu Głównego w tym samym składzie, co w po-
przedniej kadencji. Wiceprezesami są więc nadal Tadeusz Gorny i Olcha Wierzbowska-Sikorska, sekre-
tarzem generalnym Maria Kuisz, skarbnikiem Aniela Topulos, a członkami zarządu Wojciech Orżewski 
i Antoni Szperlich. Wybrano również Główną Komisje Rewizyjną w składzie: Anna Fijewska-Makowska 
(przewodnicząca), Wojciech Łysek (zastępca przewodniczącej) i Jan Stryjski (członek), jak też Sąd Kole-
żeński, do którego weszli: Lidia Sadowska (przewodnicząca), Katarzyna Kamińska (zastępca przewod-
niczącej) oraz Józef Ambrozowicz i Danuta Trzpil (członkowie).  
● na zdjęciu od lewej: Andrzej Kurz – honorowy prezes PTWK, Rafał Skąpski – prezes PTWK. 
Źródło: Rynek Książki, data dostępu 11.02.2013 

________________________________________________________________ 

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  
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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-
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stwo dalszych informacji na temat naszej oferty prosimy o odpowiedź z NIE w tytule.  


