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Aktualności ISBNika znajdziesz na Facebooku !!!! 

KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE – zaproszenia 

Jan Muszkowski: ludzie, epoka, książki:  
polska bibliologia uniwersytecka w 60 lat od śmierci Profesora 
konferencja, Łódź, 13-15 maja 2013 roku 

Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej organizuje konferencję naukową dla uczczenia 
sześćdziesiątej rocznicy śmierci Profesora Jana Muszkowskiego - wybitnego teoretyka książki, twórcy 
pierwszego uniwersyteckiego ośrodka kształcenia bibliotekoznawców i badań księgoznawczych. 
Tematyka konferencji: 
● Jan Muszkowski: uczony, organizator życia naukowego, twórca teorii książki; 
● interdyscyplinarność i pole badawcze bibliologii; 
● perspektywy rozwoju dyscypliny i jej metodologii; 
● bibliotekarstwo i nauka o książce w 1. połowie XX wieku; 
● życie naukowe i kulturalne w Łodzi w 1. połowie XX wieku; 
● biografistyka księgoznawcza. 
Szczegóły programowe i organizacyjne konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie 
www.muszkowski2013.uni.lodz.pl  
Źródło: Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego, data dostępu: 
18.10.2012 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 

Biblioteki cyfrowe  

Biblioteki cyfrowe / red. Małgorzata Janiak, Monika Krakow-
ska, Maria Próchnicka. Warszawa: Stowarzyszenie Biblioteka-
rzy Polskich, 2012,– 548 s.; ISBN: 978-83-61464-70-9. Seria: 
Nauka - Dydaktyka – Praktyka 
Monografia pod redakcją Małgorzaty Janiak, Moniki Krakowskiej i Marii 
Próchnickiej sprawnie prowadzi czytelnika przez meandry terminologiczne 
oraz zagadnienia prawne i organizacyjne istotne z punktu widzenia tworzenia 
i wykorzystywania bibliotek cyfrowych. Odbiorcy ciekawi konkretnych przy-
kładów z satysfakcją odkryją czwartą cześć publikacji w całości poświęconą 
studiom przypadków: od najstarszej polskiej biblioteki cyfrowej, przez biblio-
teki regionalne, po Jagiellońską Bibliotekę Cyfrową jako przykład biblioteki 
instytucjonalnej. 
Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Stowarzyszenia Bibliotekarzy 

Polskich, dokument online: http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=182  

Biblioteki cyfrowe - recenzja 

Książka została pomyślana jako monografia a napisana jest przez kilkunastu autorów, z których jedni 
umieścili w niej dwa lub nawet trzy teksty, inni tylko po jednym. 

W części pierwszej, ogólnej autorzy zajęli się terminologią, historią, przyszłością, aspektami 
prawnymi, jakością i kosztami oraz finansowaniem, a także znaczeniem dla użytkowników. Autorzy, 
których tematy znalazły się w tej części pracy to 10 osób: Małgorzata Janiak „Biblioteka cyfrowa, bi-
blioteka elektroniczna, biblioteka wirtualna”, Władysław Marek Kolasa „Biblioteki cyfrowe na świecie - 
powstanie i rozwój”, Monika Krakowska „Biblioteki cyfrowe w świetle międzynarodowych konferencji 
1993-2011”, Mirosław Górny „Biblioteki cyfrowe w pracy naukowca humanisty, Małgorzata Janiak, 
Monika Krakowska „Ocena jakości bibliotek cyfrowych”, Sybilla Stanisławska-Kloc „Aspekty prawne 
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bibliotek cyfrowych”, Małgorzata Kowalska „Koszty i finansowanie bibliotek cyfrowych”, Małgorzata 
Janiak „Zagadnienia estetyczne a biblioteki cyfrowe”, Bożena-Bednarek-Michalska „Standardy”, Mag-
dalena Wójcik „Literatura na temat bibliotek cyfrowych – analiza bibliometryczna”. 

W części drugiej, zatytułowanej „Ludzie”, są trzy opracowania. W tym: Jolanta Mazurek „Użyt-
kownicy polskich bibliotek cyfrowych”, Monika Krakowska „Modele mentalne użytkowników bibliotek 
cyfrowych”; Łukasz Mesek „Model kompetencji zawodowych bibliotekarza cyfrowego”. 

W części trzeciej, poświęconej zasobom i procesom, takim, jak: oprogramowanie, tworzenie bi-
bliotek cyfrowych w tym gromadzenie, opracowanie wyszukiwanie i udostępnianie” znalazło się czte-
rech autorów. W tym: Cezary Mazurek, Tomasz Parkoła, Marcin Werla „Tworzenie i rozwój bibliotek 
cyfrowych”; Łukasz Mesek, Marek Nahotko, Piotr Myszkowski, Danuta Patkaniowska „Opisy formalny 
i rzeczowy dokumentów w bibliotekach cyfrowych” (w podziale: Marek Nahotko „Struktury danych”; 
Piotr Myszkowski „Metadane w polskich bibliotekach cyfrowych”; Marek Nahotko „Odwzorowanie treści 
dokumentów elektronicznych”; Danuta Patkaniowska „Opracowanie rzeczowe dokumentu”; Łukasz 
Mesek „Korelacje między opisami w katalogach bibliotecznych i bibliotekach cyfrowych”); Władysław 
Marek Kolasa „Formaty dokumentów w bibliotekach cyfrowych”; Bartłomiej Siedlarz „DjVu”; Tomasz 
Kalota, Marcin Szala „Organizacja i logistyka digitalizacji”. 

W części czwartej omówiono przede wszystkim przykłady polskich bibliotek cyfrowych. Jest to 
siedem bibliotek, bieżąco tworzonych, które zostały opisane jako studia przypadku. Relacjonowali au-
torzy, przede wszystkim tacy, którzy uczestniczyli w tworzeniu tych placówek. Są to: Cezary Mazurek 
i Marcin Werla „Federacja Bibliotek Cyfrowych – studium przypadku”; Ewa Wichlińska „Wielkopolska 
Biblioteka Cyfrowa- analiza przypadku”; Joanna Potęga „Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona (cBN 
Polona)”; Bożena Bednarek-Michalska „Kujawsko–Pomorska Biblioteka Cyfrowa – studium przypad-
ku”; Władysław Marek Kolasa, Wojciech Kowalewski „Małopolska Biblioteka Cyfrowa – regionalne re-
pozytorium wiedzy”; Remigiusz Lis „Śląska Biblioteka Cyfrowa - analiza przypadku”; Łukasz Mesek 
„Biblioteka Jagiellońska – opis przypadku”. 

Jak widać z tytułów poszczególnych opracowań starano się, aby w pełni opisać i zająć się 
wszystkimi zagadnieniami, które są związane z tworzeniem i funkcjonowaniem bibliotek cyfrowych. 
Redaktor książki Małgorzata Janiak starała się także, aby zamawiać poszczególne tematy u specjali-
stów poszczególnych zagadnień. Artykuł wstępny omawiający terminologię, jest nieco dłuższy niż inne 
teksty, ze względu na to, że chciano przedstawić rozwój terminologiczny od początku narodzenia się 
problemu. 

Okazało się tymczasem, że zainteresowanie zagadnieniem było stosunkowo szerokie, a ustale-
nie terminów związanych z nowym zagadnieniem zawsze przechodzi długą drogę. Z jednej strony przy-
swojenia sobie terminów pochodzących z obcej dziedziny, a z drugiej strony z konieczności dostosowa-
nia ich do terminologii używanej w innych językach, aby łatwiej się było porozumiewać na szczeblu 
międzynarodowym. 

Kilka opracowań poświęcono budowie formatów oraz sposobom wyszukiwania publikacji w bi-
bliotekach cyfrowych, gdyż wiadomo, że są to sprawy najistotniejsze. Jeżeli biblioteki cyfrowe mają 
służyć ludziom, a takie są przecież założenia, to sprawa znalezienia odpowiedniej pozycji jest niezwykle 
ważna. Trzeba też mieć świadomość, że biblioteki cyfrowe tworzone na świecie są budowane nie na 
jednej podstawie i że nie doszliśmy jeszcze zbudowania jednej wielkiej biblioteki ogólnoświatowej toteż, 
musimy przechodzić drogę wchodzenia w coraz to inne struktury i formaty, aby znaleźć to czego szu-
kamy. 

Zmieniająca się technika oraz oprogramowania powodują, że nowo opracowane pozycje mają 
niewątpliwie znaczenie dla uchwycenia i zarejestrowania tych zmian i ich zastosowań. Jak zwykle 
w pracach zbiorowych, styl i język jest zróżnicowany.  

Podkreślić trzeba jednak, że autorzy starali się pisać jasno i tłumaczyć niektóre pojęcia i ter-
miny, których użyto w tekście. Jest to więc pozycja bardzo ważna. Przyniesie korzyści zarówno studen-
tom, jak osobom interesującym się tą tematyką, nie tylko spośród pracowników naukowych biblioteko-
znawstwa i informacji naukowej, bibliotekarzy ale i tych, którzy w zakresie własnych dyscyplin pragną 
zbudować lub nawet tylko poszukiwać w bibliotekach cyfrowych. 

Dr hab. Wanda Pindel, em. profesor UJ 
Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 19.10.2012 

INFORMACJE DLA FACHOWCÓW 

Open Access Week 2012: 22-28 października 2012 roku 

W dniach 22-28 października 2012 roku obchodzimy po raz czwarty Open Access Week - Tydzień 
Otwartej Nauki.  

Otwarty Dostęp (ang. Open Access) oznacza bezpłatny, szybki i powszechny dostęp dla wszyst-
kich użytkowników Internetu do treści naukowych i edukacyjnych. Terminem tym określamy także 
Ruch Open Access (Open Access Movement) społeczną inicjatywę skupiającą naukowców i biblioteka-
rzy działających na rzecz darmowego dostępu do cyfrowych publikacji naukowych za pośrednictwem 
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Internetu. Otwarta nauka (open access) ściśle wiąże się z nowymi modelami komunikacji naukowej 
takimi jak : 

● Otwarte czasopisma (złota droga) 
● Otwarte repozytoria (zielona droga) 
● Otwarte zasoby edukacyjne 
● Otwarte wyniki badań 
● Otwarte oprogramowania 
● Blogi naukowe 

Ruch wspiera Unia Europejska poprzez rekomendacje i programy w ramach których prace na-
ukowe finansowane z pieniędzy publicznych powinny znaleźć się w otwartych czasopismach i repozyto-
riach. Wiele inicjatyw rządowych w na całym świecie promuje Ruch Open Access, gdyż pozwala na 
zwiększenie zwrotu inwestycji w badania naukowe i zapewnia podatnikom dostęp do wyników badań 
finansowanych z dotacji publicznych. 

 

W Polsce Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego sfinansowało program  Springer Open Cho-
ice/Open Access dzięki któremu pracownicy afiliowani przy wszystkich polskich instytucjach akade-
mickich i naukowych mogą bezpłatnie  publikować artykuły  w czasopismach naukowych należących 
do wydawnictwa Springer na zasadzie swobodnego dostępu (Open Access) w ramach tego programu. 

W odniesieniu do publikowania w otwartych modelach komunikacji naukowej istotną sprawą 
są zagadnienia związane z prawami autorskimi. Te kwestie regulują wolne licencje niewyłączne, na 
mocy których autorzy mogą udostępniać swoje prace  w Internecie nie rezygnując ze swoich praw au-
torskich i majątkowych. Rodzaje licencji i sposoby ich wykorzystania można sprawdzić na stronach 
portalu creative commons [http://creativecommons.pl/]. Politykę otwartości wydawców komercyjnych 
można sprawdzać na portalu SHERPA Romeo [http://www.sherpa.ac.uk/romeo/]. Według danych 
statystycznych ponad 67 % wydawców zezwala autorom na deponowanie swoich prac w otwartych re-
pozytoriach na różnych warunkach. 

W Polsce można także zauważyć pozytywną tendencję do przechodzenia czasopism na publi-
kowanie w modelach otwartych. Directory of Open Access Journal rejestruje obecnie 141 polskich cza-
sopism publikujących w modelu OA. Najwięcej nowych czasopism (50 tytułów) zarejestrowano w roku 
2011. http://www.doaj.org/doaj?func=byCountry&uiLanguage=en 

W latach 2010-2012 obserwujemy również wzrost liczby powstających repozytoriów przy pol-
skich instytucjach naukowych. Według Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR) na dzień 
12.10.2012 r. w Polsce zarejestrowano 75 repozytoriów, zdecydowana większość to jednak biblioteki 
cyfrowe. Repozytorium może stanowić część biblioteki cyfrowej, niemniej jego podstawowe funkcje 
i cele są odmienne. 

 

Jako pozytywne przykłady dobrze funkcjonujących repozytoriów literatury naukowej w Polsce warto 
wymienić : 
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● Repozytorium AMUR Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (2010), 
● Repozytorium Politechniki Krakowskiej (2012) 
● CYRENA Repozytorium Politechniki Łódzkiej (2010) 
● Repozytorium CEON Centrum Otwartej Nauki (2011) [http://depot.ceon.pl/] 

Biblioteka Głowna Politechniki Warszawskiej od lat aktywnie uczestniczy w Ruchu na rzecz otwartości 
w nauce promując jego idee. Nasza działalność w Ruchu Open Access to : 

● Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej [http://bcpw.bg.pw.edu.pl/] tworzona w BG 
PW od 2006 r. (m.in. pełnotekstowe bibliografie dorobku naukowego profesorów PW, publika-
cje pracowników biblioteki, kolekcja doktoratów); 
● Promowanie idei Otwartej Nauki poprzez materiały informacyjne, prezentacje, szkolenia, 
ulotki, plakaty, na stronie domowej, facebook`u , blogu prowadzonym przez Bibliotekę; 
● Otwarta platforma szkoleniowa; 
● Działania zmierzające do utworzenia na Politechnice Warszawskiej repozytorium instytucjo-
nalnego prac naukowych pracowników PW; 
● Badania opinii środowiska akademickiego na temat otwartości w nauce i utworzenia repozy-
torium PW 

   

Wierzymy, że idea otwartości będzie znajdować w środowiskach akademickich coraz więcej 
zwolenników. Ponad dziesięcioletnie doświadczenia Ruchu OA  pokazują, że otwarte modele komuni-
kacji naukowej przynoszą wymierne korzyści uczelni, autorom, odbiorcom treści jak i podatnikom. 
Zwiększają prestiż uczelni i jej widoczność w rankingach, ułatwiają kontakty międzynarodowe, wspie-
rają edukacje studentów, zwiększają cytowania, dają możliwość śledzenia statystyk.   

W Ekspertyzie opracowanej na zamówienie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez 
ICM pod kierownictwem prof. Marka Niezgódki, proponowane są istotne zmiany w polskim systemie 
nauki na rzecz otwartości i transparentności: 

● włączenie zagadnień związanych z otwartym dostępem do oceny parametrycznej jednostek; 
● przekształcenie finansowanych z budżetu państwa czasopism w czasopisma otwarte; 
● włączenie w ocenę czasopism aspektu otwartości; 
● włączenia kwestii otwartego dostępu do programów finansowanych przez MNiSW; 
● udostępniania prac stanowiących podstawę do nadania stopnia naukowego doktora; 
● rozbudowa programów otwartych publikacji polskich naukowców za granicą. 
Jedną z proponowanych dróg do otwartości w nauce jest wprowadzanie Otwartych Mandatów.  

Otwarty mandat to akt wydany przez uprawniony organ instytucji zobowiązujący jej pracowników do 
upowszechniania wyników pracy naukowej w otwartym dostępie. Autorzy zobowiązani są do zamiesz-
czania (deponowania) publikacji i wyników badań w otwartych repozytoriach. 

„Trwająca już od blisko dwóch dekad globalna rewolucja cywilizacyjna, spowodowała powsta-
nie i utrwalenie nowych standardów komunikowania społecznego. Centralnym wyróżnikiem tych stan-
dardów jest otwartość, rozumiana jako zasada równoprawnego dostępu do efektów działań o charakte-
rze publicznym, w szczególności finansowanych ze środków publicznych.” (źródło : prof. Marek Nie-
zgódka : Wdrożenie i promocja otwartego dostępu do treści naukowych i edukacyjnych.) Dostęp 
16.10.2012 http://www.nowyebib.info/images/stories/wiadomosci_2/2012_styczen/oa_icm.pdf 
Źródło: Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, data dostępu 18.10.2012 
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Cukierki zamiast cukierni. Rzecz o bibliotekarzach 

Październik mam niezwykle intensywny – podróż goni podróż i nie mam chwilowo zbyt dużo czasu, aby 
opowiadać o ciekawych wydarzeniach, w których uczestniczę. Pora nadrabiać zaległości. Dwa tygodnie 
temu miałem przyjemność uczestniczyć w bardzo ciekawej konferencji: „Edukacja informacyjna 
i medialna. Archipelagi Wiedzy” [http://www.sbp.pl/eim2012]. Była to impreza zorganizowana przez 
Komisję Edukacji Informacyjnej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Dlaczego ja się tam znalazłem? 
Na to pytanie starałam się odpowiedzieć w swoim wystąpieniu. 

Wrażenia z konferencji. O samej konferencji nie będę pisał dużo; podkreślę jedynie, że było 
świetnie – przede wszystkim ze względu na dobór mówców i dopięcie wszystkiego przez organizatorów. 
Jedyną bolączką – która dotykała rzesze uczestników – był absolutny brak gniazdek i przedłużaczy na 
salach. Kiedy drugiego dnia pojawił się operator kamery do transmisji on-line, do jego przedłużacza 
dopadło się od razu kilka osób. No cóż… Dzieci sieci elektrycznej. 

Więcej możecie przeczytać i zobaczyć na łamach blogu Ewy Rozkosz 
[http://www.edukacjainformacyjna.pl/2012/10/archipelagi-wiedzy-w-chmurze.html], Piotra Marcin-
kowskiego [http://ajsch77.tumblr.com/] czy w wideorelacjach Bibliosfery 
[http://bibliosfera.net/link/4164/edukacja-informacyjna-i-medialna-archipelagi-wiedzy-relacja/] oraz 
na blogu Piotra Drzewieckiego  [http://presscafe.eu/archives/5320]. 

Cukierki zamiast demonstrowania cukierni. Moje wystąpienie swoją inspirację odnalazło 
w BarCampie, który odbył się w ramach III Międzynarodowej Konferencji „Open Access” 
[http://ekulczycki.pl/teoria_komunikacji/open-access-w-bydgoszczy-wrazenia-z-konferencji/] w Byd-
goszczy (pisałem o również w tym wpisie: http://ekulczycki.pl/teoria_komunikacji/bibliotekarze-i-
naukowcy-dla-open-access-pewna-propozycja/). Wówczas to bibliotekarze współpracujący 
z naukowcami prezentowali pomysły projektów, które mogą usprawnić współpracę na linii naukowcy – 
bibliotekarze. 

Przysłuchując się tym wystąpieniom, doszedłem do wniosku, że bibliotekarze starają się być 
św. Mikołajem – tylko że nikt do nich nie pisze listów, w związku z czym wręczane prezenty bywają 
nietrafione. 

 

I właśnie o tym starałem się opowiedzieć, posługując się porównaniem do „cukierków 
i cukierni”. W skrócie: pokazywałem, że niejednokrotnie biblioteka i bibliotekarze mają niesamowity 
potencjał, który chcą sprzedać zaraz-teraz-od-razu-naraz. Prezentują całą cukiernię, podczas gdy 
w rzeczywistości chodzi o to, aby podkupić (zainteresować) takiego naukowca małą słodkością. Jeden 
malutki cukierek (np. przekazanie „know-how” jak zdobyć artykuł, którego nie ma w dostępnych ba-
zach) niekiedy wystarczy, aby zaskarbić sobie sympatię i rozpocząć współpracę. 

Jeżeli interesuje Was ten temat, zapraszam do obejrzenia mojego wystąpienia – relacja przygo-
towana przez Bibiliosferę [http://bibliosfera.net/] (btw: serdeczne dzięki!). Pod filmikiem znajduje się 
również sama prezentacja.  

 
http://www.slideshare.net/emanuelkulczycki/kompetencje-informacyjne-badacza-komunikacji  
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Zdjęcie (ikona wpisu):  Some rights reserved by Bart Fields 
Źródło: Warsztat badacza komunikacji, data dostępu 19.10.2012 

Druga strona medalu, czyli o narzędziach w informacji  

 
Konferencja "Edukacja informacyjna i medialna. Archipelagi wiedzy" @ Warszawa 2012 
Wypowiedź Piotra Marcinkowskiego dostępna pod adresem: http://bibliosfera.net/link/4191/druga-
strona-medalu-czyli-o-narzedziach-w-informacji-piotr-marcinkowski-wideo/, data dostępu 18/10.2012 

Instrukcja katalogowania dokumentów kartograficznych – dostępna online 

Biblioteka Narodowa prezentuje Instrukcję katalogowania dokumentów kartograficznych, publikację, 
której celem było zebranie i ujednolicenie dotychczas stosowanych zasad i form opisu danych w rekor-
dzie bibliograficznym dla dokumentów kartograficznych, zgodnie z przepisami katalogowania oraz for-
matem MARC 21. 

Publikacja jest efektem współpracy Zakładu Zbiorów Kartograficznych BN i Instytutu Biblio-
graficznego. Zawarte w instrukcji zasady oparte są na wieloletnim doświadczeniu w opracowaniu kata-
logowym zbiorów kartograficznych. W ostatecznej wersji dokumentu uwzględniono uwagi zgłoszone po 
upublicznieniu wersji testowej Instrukcji, dostępnej od ponad roku na stronie internetowej BN. 
● Pobierz Instrukcję katalogowania dokumentów kartograficznych [plik PDF]:  
http://www.bn.org.pl/download/document/1350029482.pdf  
Źródło: Biblioteka Narodowa, data dostępu 16.10.2012 

Czy można kserować książki? Można!  

Początek roku akademickiego to okres, w którym kserokopiarki rozpoczynają kilka miesięcy nieustan-
nej pracy. Ale dookoła zagadnienia narosło bardzo wiele kontrowersji – pytania o legalność są na po-
rządku dziennym, podnosi się również argumenty o charakterze moralnym, zwraca uwagę na interes 
wydawnictw, pada bardzo wiele opinii, z których nie wszystkie są prawdziwe. Dlatego czas rozprawić 
się z każdą z tych kwestii. Ci, którzy nie chcą czytać do końca otrzymają puentę już na starcie: ksero-
wanie jest okej. Kserujcie. 

Zaczynając od początku: co mogłoby stanowić podstawę do odebrania nam możliwości ksero-
wania? Najbardziej oczywistymi wyborami będą art. 16 oraz 17 ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych 
[http://pl.wikisource.org/wiki/Prawo_autorskie_%28ustawa_z_4_lutego_1994_r._tekst_jednolity_z_20
06_r.%29#Rozdzia.C5.82_3:_Tre.C5.9B.C4.87_prawa_autorskiego], które dają posiadaczowi praw au-
torskich wyłączność na korzystanie oraz nadzór nad utworem. Następnie przy pomocy różnych licencji 
i zgód pozwala on innym na dostęp do swojego dzieła. Wynika z tego, że stworzenie każdej kolejnej ko-
pii wymaga zgody autora lub posiadacza praw autorskich. 

A właściwie wynikałoby, gdyby nie artykuł 23, który otwiera kategorię dozwolonego użytku. 
1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w za-

kresie własnego użytku osobistego. (…) 
2. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utwo-

rów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowac-
twa lub stosunku towarzyskiego. 

W tej definicji zawiera się również pozwolenie na kopiowanie. Możemy kopiować dowolną 
książkę, skrypt, prezentację, notatki i wszelkie inne materiały edukacyjne dla siebie, swojej rodziny, 
przyjaciół i innych osób, z którymi jesteśmy w związku osobistym. To ostatnie wyrażenie jest tematem 
na osobny artykuł – co ono oznacza? Czy jesteśmy w związku osobistym z każdym z kilkuset fejsbuko-
wych znajomych? Czy 150 osób na roku jest związanych z nami osobiście? 

Jaki jest limit kserowania? W dyskusji pojawiają się często argumenty o tym, ze można ksero-
wać, ale tylko fragmenty albo tylko ograniczoną liczbę egzemplarzy. Nie ma żadnego powodu, żeby in-
terpretować prawo w ten sposób. Każde z nas może dokonać dowolnej ilości kopii, które spełniają wa-
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runki dozwolonego użytku. W książce „Prawo autorskie i prawa pokrewne” J. Barta i R. Markiewicz 
piszą: 

Przypadki kserowania chronionych utworów w całości znane były niewątpliwie ustawodawcy 
przygotowującemu ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych (…) jednak ani w jej pierwotnym 
tekście, ani w tekstach po nowelizacji z 2000 roku i 2002 roku nie wprowadzono żadnych restrykcji co 
do dopuszczalnej liczby kopiowanych stron.1  

Gdyby opinia autorów nie stanowiła wystarczającego argumentu dla osób, które uważają, że 
kserowanie w całości jest nielegalne, to z pomocą przychodzi Trybunał Konstytucyjny, który w wyroku 
z 16 września 2003 stwierdził, że jeśli nie dochodzi do zmian w regulacjach (pomimo napływających 
sygnałów o problemach z zastosowaniem przepisów prawa autorskiego), to nie można interpretować 
ich na niekorzyść obywatela, ponieważ zagroziłoby to zaufaniu do państwa. 

Podsumowując: każde z nas może swobodnie kserować dowolne materiały dla siebie oraz 
wszystkich osób, z którymi pozostaje w związku z osobistym, o ile nie ma to charakteru handlowego. 
Kserowanie książek z biblioteki 

Kategorią, która często sprawia problemy jest pytanie o możliwość kserowania książek i innych 
materiałów, które pożyczamy z biblioteki. Odpowiedź jest prosta i po lekturze poprzedniego akapitu 
nikogo nie zdziwi: kserowanie książek z biblioteki jest okej. Art. 28 mówi, że biblioteki mogą nieodpłat-
nie udostępniać egzemplarze utworów. Nie ma znaczenia czy pożyczamy pozycję do domu, czy siadamy 
do niej w czytelni – po jej otrzymaniu wchodzimy w sferę swobodnego, dozwolonego użytku. Nie ma 
żadnych przeciwwskazań, żeby rozpocząć powielanie. 

Kopiowanie w punktach ksero. Pojawia się jednak pytanie: skoro dozwolony użytek opisujemy 
jako osobisty albo własny, to czy oznacza to, że musimy sami dokonywać zwielokrotnienia utworu? 
Dylemat ten w dużej mierze rozwiązała nowelizacja z 2002 roku, w której art. 20 otrzymał nowe zna-
czenie. Posiadacze urządzeń reprograficznych (np. kserokopiarki), którzy „prowadzą działalność gospo-
darczą w zakresie zwielokrotniania dla własnego użytku osobistego osób trzecich” zostali obciążeni 
opłatą, która kierowana jest do organizacji zbiorowego zarządzania 
[http://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_zbiorowego_zarz%C4%85dzania_prawami_autorskimi_lub_p
rawami_pokrewnymi] odprowadzającej opłaty dla autorów. 

Przepis ten przesądza zatem, że zwielokrotnienie utworu, (…) prowadzone w ramach dozwolo-
nego użytku osobistego, może być dokonywane przez osobę trzecią, a więc również przez „punkt ksero-
graficzny” działający w celach zarobkowych.2 
Kserowanie materiałów przez wykładowców. Dostęp do wiedzy bywa utrudniony przez czynniki od nas 
niezależne. Popularny przykład: w całym mieście są dwa egzemplarze książki, jeden z nich posiada 
prowadzący zajęcia, a drugi został wypożyczony jakiemuś doktorantowi w 1996 i od tej pory słuch 
o nim zaginął. Czy wykładowca może zgodnie z prawem udostępnić nam tekst wymagany do egzami-
nu? Tak. Prócz „zwykłego” dozwolonego użytku mamy artykuł 27, który mówi, że instytucje naukowe 
i oświatowe mogą w celach dydaktycznych sporządzać egzemplarze fragmentów utworów. 

A co ze ściąganiem książek z internetu? Polską specyfiką jest fakt, że jedną z największych baz 
materiałów naukowych jest pewien komercyjny serwis pozwalający na zamieszczanie plików. Czy ścią-
ganie zamieszczonych tam pozycji jest legalne? Tak. Należy pamiętać, że zgodnie z polskim prawem 
autorskim ściąganie zawsze jest legalne. Na konsekwencje narażają się jednak osoby, które pliki udo-
stępniają. Cytowany już art. 23 pozwala na swobodne dzielenie się tylko z osobami, z którymi pozosta-
jemy w stosunku osobistym, treści zamieszczone w sieci z założenia dostępne są szerszemu gronu. Co 
ciekawe – jeśli sami tworzymy materiały edukacyjne (notatki, skrypty itp.) i udostępniamy je swobod-
nie w sieci, to teoretycznie możemy sprawić komuś kłopoty, jeśli udostępni to dzieło dalej – nasz utwór 
jest przedmiotem praw autorskich, nawet jeśli nie oznaczymy tego w jakikolwiek sposób. Drobna rada 
na boku: udostępniajcie swoje notatki i skrypty typu na wolnych licencjach 
[http://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/]. Jeśli chcecie się dzielić – pozwólcie 
innym robić to zgodnie z prawem. 

Czy kserowanie szkodzi nauce? To argument, który w dyskusji pojawia się bardzo często, wy-
nika z niego, że kserowanie książek doprowadzi do sytuacji, w której w Polsce przestanie się wydawać 
książki i artykuły naukowe. Tego typu argument jest nieprawdziwy na kilku poziomach. Zanim przej-
dziemy do wytłumaczenia zagadnienia należy zapamiętać kilka rzeczy: prawo autorskie zostało stwo-
rzone, aby służyć społeczeństwu, a nie wydawcom i autorom; edukacja jest Prawem Człowieka; Bank 
Światowy uznał, że bariery ekonomiczne stanowią podstawową blokadę dla edukacji i rozwoju. 

Na świecie coraz więcej instytucji naukowych oraz rządów przyjmuje strategię Open Access 
[http://koed.org.pl/otwartosc/otwarta-nauka/], tj. taką, która pozwala na darmowy i swobodny do-
stęp do osiągnięć nauki. Pozwala to z jednej strony przyspieszyć rozwój poprzez ułatwienie przepływu 
osiągnięć, a z drugiej poprawić jakość badań. Strategia ta została przyjęta przez najlepsze uniwersytety 
na świecie, w tym MIToraz Harvard, została również wpisana w plany rozwoju brytyjskiej nauki 
[http://www.guardian.co.uk/science/2012/jul/15/free-access-british-scientific-research]. Władze 
Kalifornii postanowiły stworzyć zestaw darmowych e-podręczników dla studentów 

                                                 
1
 Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, wyd. Wolters Kluwer 2011, s. 159 

2
 Ibidem, s. 160  
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[http://conasuwiera.pl/?p=975]. Komisarz Europejska Neelie Kroes [ http://conasuwiera.pl/?p=584] 
powiedziała, że coraz częściej nowe odkrycia mają miejsce na skutek manipulowania już istniejącymi 
danymi, dlatego dostęp dla nich jest znaczącą kwestią. Można traktować to jako dowód na to, że 
otwarcie zasobów nie szkodzi nauce, a dzieje się wręcz przeciwnie. 

Niestety, w Polsce większość publikacji naukowych zostaje wydana wyłącznie na papierze, czę-
sto w niewystarczającej ilości egzemplarzy i w zaporowo wysokiej cenie (nie pomaga forma – twarda 
okładka, drogi, śnieżnobiały papier…) – tworzy to niepotrzebne bariery w dostępie do wiedzy dla stu-
dentów. Do tego warto pamiętać, że większość najlepszych wydawnictw akademickich finansowanych 
jest z pieniędzy publicznych, dotyczy to również badań. Oznacza to sytuację, w której jesteśmy zmu-
szeni kilkakrotnie płacić za treści – najpierw w formie podatków, a następnie przy ladzie w księgarni. 

Mając to na uwadze należy zapytać: czy ważniejszy jest rozwój społeczny i umożliwienie lu-
dziom (zwłaszcza nieuprzywilejowanym) dostępu do edukacji, czy interes wydawnictw, które i tak 
utrzymują się z budżetu państwa? Dopóki w Polsce nie wprowadzi się spójnej polityki Otwartego Do-
stępu musimy polegać na nieautoryzowanych, ale (to należy podkreślać na każdym kroku!) legalnych 
źródłach wiedzy i na jej nieformalnym obiegu – między innymi dzięki kserokopiarkom. 

Tekst dostępny na licencji CC-BY. Jego autorem jest Kuba Danecki z conasuwiera.pl 
[http://conasuwiera.pl/]. Współautorką  jest Katarzyna Rybicka 
Źródło: 2edu.pl, data dostępu 17.10.2012 

Akcja „KsięgoZbiór” – czym jest i jak zorganizować w swojej miejscowości? 

Fot. strona akcji na Facebook: 
http://facebook.com/ksiegozbior  

Dziś przedstawiamy Wam akcję, która z powodze-
niem jest organizowana raz na miesiąc w Łodzi. Re-
lacje z niej mogliście czytać np. na moim blogu: 
http://paula.bibliosfera.net/. Czym jest i jak zorga-
nizować „KsięgoZbiór”? 

„Podobno widmo wtórnego analfabetyzmu 
krąży po naszym pięknym kraju. Pokażmy, że nam 
ono niestraszne.  Z książką w ręku wyjdźmy z domu 
i czytajmy tam, gdzie będzie nas widać. Wyznaczmy 
nowy kierunek czytania!” / ksiegozbior.weebly.com 

Czytanie w przestrzeni publicznej pod ha-
słem KsięgoZbiór to pomysł, który narodził się i jest 

realizowany w Łodzi. Organizatorkami są Marta Kula i Paulina Milewska. Pierwsza odsłona akcji miała 
miejsce w październiku 2011 roku. Obecnie KsięgoZbiór jest jednym z partnerów kampanii „Łódzkie 
czyta” i odbywa się cyklicznie – w każdy trzeci poniedziałek miesiąca. Odbyła się także jedna edycja 
regionalna, w której udział wzięło kilka miejscowości z województwa łódzkiego. 

Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na problem niskiego czytelnictwa w Polsce. To sposób dla 
wszystkich będących czytelnikami, lubiących lekturę, by zarazić czytaniem innych – chociażby prze-
chodniów. Działanie takie jak KsięgoZbiór zwraca uwagę na książkę, poprzez wyeksponowanie jej 
w przestrzeni publicznej, pokazanie jej w sposób niekonwencjonalny. 

Inicjatywa zwraca także uwagę na przestrzeń publiczną, która czytelnikom nie jest obojętna. 
Oczami wyobraźni KsięgoZbiorowi uczestnicy widzą ul. Piotrkowską i inne przestrzenie miejskie, pu-
bliczne, jako miejsca przyjazne ludziom, z wygodnymi siedziskami, idealnymi do niepohamowanego 
oddawania się lekturze, dyskusjom, słuchaniu muzyki… 

Jak to wygląda w praktyce? 
● Zabieramy ze sobą książki (obowiązkowo) i coś do siedzenia (opcjonalnie). 
● Zbieramy się w wyznaczonym miejscu i czasie. 
● Siadamy (formując szereg czytelników). 
● W ciszy czytamy przyniesione przez siebie książki. 
● Zarażamy pasją czytania :-) 
W ramach zbiorowego czytania w przestrzeni publicznej każdy uczestnik przychodzi z książką 

i ewentualnie czymś do siedzenia (np. karimata, krzesło, poduszka). Wszyscy zbierają się w wyznaczo-
nym miejscu o określonej porze i zaczynają czytać. Działanie organizowane jest oddolnie, jest to ruch 
obywatelski (zgromadzenie więcej niż 15 osób należy zawsze zgłosić do odpowiedniego urzędu, zgodnie 
z zapisami Ustawy o zgromadzeniach). 

W modelowej odsłonie akcji obowiązuje zasada NO LOGO, KsięgoZbiór promuje książkę i czy-
telnictwo, nie jest zarazem zainteresowany promowaniem podmiotów komercyjnych. KsięgoZbiór bazu-
je na aktywności oddolnej obywateli, środowisk lokalnych, wsparciu od instytucji non-profit. 

Akcja jest też odpowiedzią w realu na „facebookową potyczkę” pomiędzy profilami fanów nie-
czytania, a profilem „Pokażmy nieczytającym, że jest nas więcej”, która miała miejsce w wakacje 2011 
roku. 

Jak zorganizować KsięgoZbiór w swoim mieście? 
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1. Znajdź KsięgoZbiór na facebooku i kliknij lubię to. 
2. Napisz na tablicy, gdzie chcesz zorganizować akcję i poczekaj na reakcję. 
3. Ustal termin i miejsce zbiorowego czytania. 
4. Uzyskaj zgodę na przeprowadzenie akcji:  
○ jeśli zbieracie się na ulicy, w parku, w przestrzeni miejskiej – należy zgłosić zgromadzenie do 

urzędu miasta. 
○ jeśli zbieracie się w miejscu należącym do prywatnego właściciela np. galeria handlowa, dwo-

rzec itp. warto zgłosić się do zarządcy (w celu uniknięcia nieprzyjemnych sytuacji np. z 
ochroniarzami), szukaj kontaktu do działów promocji czy marketingu. 

5. Załóż wydarzenie na facebooku i roześlij zaproszenie do znajomych. 
6. Możesz zrobić plakat w formie elektronicznej i rozsyłać go mailowo do znajomych, ale także 

do instytucji związanych z książką bibliotek, księgarń, wydawnictw itp. 
7. Poinformuj lokalne media. 

Paulina Milewska 
Źródło: bibliosfera.net, data dostępu 19.10.2012 

Strzał w dziesiątkę: trwa Międzynarodowy Festiwal Kryminału we Wrocławiu  

Wśród atrakcji przygotowanych w ramach odbywającego się we Wrocławiu 
Międzynarodowego Festiwalu Kryminału znalazła się wieczorna dyskusja 
panelowa „Nauka w praktyce śledczej: zabójczy pocisk — spotkanie z bali-
styką”, która miała miejsce we wtorek w Art Hotelu. Spotkanie uświetnił 
doktor nauk medycznych Jerzy Kawecki z Zakładu Medycyny Sądowej wro-
cławskiej Akademii Medycznej. Już na samym początku powiedział uczest-
nikom, że informacje nie będą skierowane do pasjonatów broni palnej, a ra-
czej do amatorów chcących zgłębić podstawową wiedzę na temat pocisków 
i ran postrzałowych. Rzeczywiście, Kawecki rozpoczął od spraw elementar-
nych: definicji broni palnej w ogóle (tłumacząc przy okazji, że nie ma czegoś 
takiego jak pistolet rewolwerowy) i jej historii — od rury z kamieniem i pro-

chem w środku, poprzez zamki skałkowe, kapiszonowe i iglicowe, a skończywszy na malejącej z cza-
sem średnicy lufy. Następnie zapoznał zebranych z różnymi rodzajami amunicji, którą pokazywał na 
slajdach, dzieląc ją na naboje do broni krótkolufowej (pistoletów), myśliwskiej (gładkolufowej) i obez-
władniającej — nazwy ostatnich, bąk i chrabąszcz, rozbawiły zebranych. Przy okazji można było do-
wiedzieć, że wyrzutnia siatek obezwładniających jest skuteczna na dystansie 2–4 metrów oraz jak dzia-
ła broń gazowa.  Doktor opowiadał o różnicach postrzału z przystawienia, z pobliża i z oddali, które 
różnią się nie tylko terminologią — różne rodzaje zasięgu pozostawiają odmienne obrażenia i ślady 
w ciele ofiary — na samym końcu dodał nawet, że nie musi być różnic pomiędzy pociskiem wystrzelo-
nym z 5 i 15 metrów. Oprócz tego podczas spotkania wyjaśnił, czym jest rąbek osmalenia (tatuaż pr 
ochowy) oraz co dokładnie dzieje się przy strzałach z różnych odległości, a także jak określić wlot i wy-
lot rany. Na slajdach pojawiły się też rentgeny i zdjęcia ofiar, a także wykresy różnych typów kanałów 
postrzałowych, czyli dróg pocisków przez ciało, których średnica zależy od rodzaju broni. Sporą część 
wykładu poświęcił śladom, które pomagają rozróżnić samobójstwo, zabójstwo oraz nieszczęśliwy wypa-
dek. Zwrócił uwagę na zabrudzenia prochowe osiadające na dłoniach na skutek strzału (i pierwiastki, 
takie jak bar czy antymon, których trzeba szukać na rękach podejrzanego), a także otarcia czy wybro-
czyny od tylnych, ruchomych części broni. Jak podkreślił Kawecki, „w każdym przypadku w pierwszej 
kolejności należy wykluczyć zabójstwo” — co jest możliwe po sekcji zwłok i dokładnym przebadaniu 
wszystkich znalez ionych śladów. Podjął również wątek dylematu pomiędzy zabezpieczeniem dowodu 
prowadzącym do identyfikacji broni a zdrowiem ofiary, które mogłoby się pogorszyć na skutek wyjęcia 
pocisku z okolic nerwów czy czaszki. Doktor opisał także, w jakich przypadkach ofiara staje się podej-
rzanym, głównie w środowiskach przestępczych. Przytoczył między innymi historię mężczyzny, który 
przez przypadek postrzelił się, lecz na skutek okłamania lekarza i pozostawionego w jamie brzusznej 
pocisku nie przeżył. Przy opisywaniu innego przypadku użył sformułowania „wraz z wymóżdżeniem”, 
co wywołało salwę śmiechu wśród uczestników. Zwrócił również uwagę na ogromną rolę przypadku 
w działaniach śledczych, posiłkując się kilkoma historiami z własnej praktyki, opowiadając na przy-
kład o nietrzeźwym seryjnym zabójcy, któremu podczas gwałtownego hamowania przed rutynową kon-
trolą spod siedzenia wysunął się pistolet maszynowy. Kawecki wyjaśnił również, jak dużym problemem 
jest interpretacja strzałów pośrednich (gdy pocisk rykoszetuje) oraz skąd technicy mają tak rozległą 
wiedzę balistyczną — to skutek eksperymentów. Do lat pięćdziesiątych używano do tego zwierzęcych 
i ludzkich zwłok, później zaczęto używać bloków żelatynowych (tylko w USA — mydlanych), które w 
odpowiednich warunkach posiadają właściwości podobne do przejawianych przez ludzkie ciało. W ten 
sposób bada się tor lotu i skutki pocisków Wykład spotkał się z ciepłym przyjęciem — w sali nie było 
ani jednego wolnego miejsca siedzącego — lecz ze względu na napięty grafik Międzynarodowego Festi-
walu Kryminału ciąg pytań został przerwany, co mogło pozostawić niektórych uczestników nienasyco-
nych.  

Izabela Pogiernicka 
Źródło: Portal Księgarski, data dostępu 19.10.2012 
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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.  


