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Zapraszam na codziennie aktualizowaną  
stronę ISBNiKa na Facebooku 

 

Zmieniłem swój status na chory,  
do zobaczenia po moim powrocie ze szpitala  

Twój Wojciech, redaktor 

KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE – zaproszenia 

Kulturowa tożsamość książki 
doroczna 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-



 2 2 2

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. 
Kontakt:  

sekretarz konferencji: dr Agnieszka Łuszpak, tel. (71) 375 28 61, e-mail: luszpak@gazeta.pl; skarbnik: 
mgr Monika Jaremków, tel. (71) 375 28 60, e-mail: m.jaremkow@gmail.com 
Szczegóły programowe  i organizacyjne: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersy-
tetu Wrocławskiego, dokument online: http://www.ibi.uni.wroc.pl/index.php/badania-
naukowe/54/445-kulturowa-tosamo-ksiki , data dostępu 27.02.2012 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 

Audiobooki w bibliotece  

Audiobooki w bibliotece / Aldona Żukowska. Warszawa: Wy-
dawnictwo SBP, 2012. Seria: Biblioteczka Poradnika Bibliote-
karza 

Opis. Książka stanowi próbę kompleksowego spojrzenia na nową, coraz bar-
dziej modną formę książki w postaci tekstu dźwiękowego – w kontekście jego 
rozwoju, produkcji wydawniczej, dystrybucji – po udostępnianie w bibliote-
kach różnych typów. Ich główną zaletą jest praktyczność, rozwijanie wy-
obraźni; w zabieganym codziennym życiu umożliwiają bowiem kontakt z lite-
raturą nie tylko osobom z dysfunkcją wzroku, dysleksją, problemami z czyta-
niem tekstów, ale także ludziom aktywnym zawodowo, w czasie podróży, 
w czasie wykonywania różnych czynności, itp. 
Popularne ujęcie treści poradnika decyduje o jego szerokim odbiorze; książka 
adresowana jest do szerokiego kręgu bibliotekarzy, księgarzy, wydawców 

i wszystkich miłośników audiobooków. 
Zamówienia realizuje księgarnia internetowa SBP, dokument online: 
http://sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=164 , data dostępu 09.03.2012 

Prawo autorskie w pracy bibliotekarza  

Prawo autorskie w pracy bibliotekarza / Bolesław Howorka. 
Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol-
skich, 2012, – 376 s.; ISBN: 978-83-61464-73-0; Seria: Nauka 
- Dydaktyka – Praktyka 

Opis. Problematyka prawa autorskiego jest obecnie jednym z ważniejszych 
elementów wiedzy współczesnego bibliotekarza pracującego w różnego typu 
bibliotekach, od naukowych do publicznych. Znajomość podstawowych zasad 
związanych z ochroną własności intelektualnej to obowiązek każdego biblio-
tekarza. Szeroki zakres usług bibliotek w zakresie działalności kulturalnej, 
edukacyjnej, informacyjnej, dokumentacyjnej, a także wydawniczej i nauko-
wej determinuje wielość różnorodnych zadań stawianych przed biblioteka-
rzem, który na co dzień ma do czynienia z prawem autorskim. Zatem ustawa 

o prawie autorskim dotyka bezpośrednio szerokiej gamy działań bibliotek i oferowanych przez nią 
usług. 

O prawie autorskim ukazało się dotychczas szereg wydawnictw. Prezentowana czytelnikom ob-
szerna praca Bolesława Howorki jest przygotowana z punktu widzenia potrzeb bibliotekarzy. Jej treść 
ujęta jest w 21 rozdziałach, które uzupełnione są bibliografią oraz trzema załącznikami i skorowidzem. 

Rozdziały wstępne dotyczą historii prawa autorskiego, przepisów i dyrektyw Unii Europejskiej 
(Konwencja berneńska) oraz przepisów o kosztach uzyskania przychodów przez twórców. Autor omó-
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wił w książce kolejno wszystkie artykuły prawa autorskiego, zwracając szczególną uwagę na kwe-
stie ważne dla bibliotekarzy. Swoje uwagi i komentarze B. Howorka opatrzył informacjami o orzecze-
niach sądowych, o wyjaśnienia ministerstw, zwłaszcza naszego resortu, Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. W ostatnim rozdziale omówione są inne ustawy związane z prawem autorskim. 

Wydana przez SBP ksiązka jest swoistym kompendium wiedzy o prawie autorskim, napi-
sana prostym językiem, w sposób przystępny dla osób nie obytych z nomenklaturą prawną. Po-
winna stać źródłem informacji oraz lekturą każdego bibliotekarza. 

(z rec. Jadwigi Chruścińskiej opublikowanej w Poradniku Bibliotekarza nr 3/2012) 
● Zapoznaj się także z recenzją prof. dra hab. Andrzeja Matlaka: 
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=4461&prev=559 

Spis treści 

I. Z historii prawa autorskiego  
II. Przepisy Unii Europejskiej  
III. Twórczość bibliotekarzy i przepisy o kosztach uzyskania przychodów 
IV. Utwór (art. 1-7) 
V. Twórca (art. 8-15a) 
VI. Osobiste i majątkowe prawa autorskie (art. 16-22) 
VII. Dozwolony użytek chronionych utworów (art. 23-35) 
VIII. Czas trwania autorskich praw majątkowych (art. 36-40) 
IX. Przejście autorskich praw majątkowych (art. 41-68) 
X. Utwory audiowizualne – przepisy szczególne (art. 69-73) 
XI. Programy komputerowe – przepisy szczególne (art. 74-772) 
XII. Ochrona praw autorskich (art. 78-80) 
XIII. Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji (art. 81-84) 
XIV. Prawa pokrewne (art. 85-103) 
XV. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (art. 104-

110) 
XVI. Komisja Prawa Autorskiego (art. 1101-11023) 
XVII. Kontrola produkcji nośników optycznych (art. 11024-11030) 
XVII. Fundusz Promocji Twórczości (art. 111-114) 
XIX. Odpowiedzialność karna (art. 115-123) 
XX. Przepisy przejściowe i końcowe (art. 124-129) 
XXI. Inne ustawy związane z prawem autorskim 
Piśmiennictwo 
Załączniki 
Skorowidz (art.= artykuły ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) 

● Zamówienia realizuje księgarnia Internetowa Wydawnictwa SBP, dokument online: 
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=166, data dostępu 03.03.2012 

INFORMACJE DLA FACHOWCÓW 

Zmarł prof. Marcin Drzewiecki: tworzył historię polskiego bibliotekoznawstwa  

– Z ogromnym smutkiem przekazuję Państwu tragiczną wiadomość: 
w dniu dzisiejszym, dotarła do nas zupełnie niespodziewana informacja 
o śmierci długoletniego Dyrektora i Wykładowcy naszego Instytutu prof. 
dr hab. Marcina Drzewieckiego. Cała społeczność Instytutu i wszyscy, do 
których ta tragiczna informacja zdążyła dotrzeć, są pogrążeni w najgłęb-
szym smutku i żalu. Odszedł Człowiek, który tworzył historię naszego 
Instytutu i polskiego bibliotekarstwa – czytamy na stronie internetowej 
Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu 
Warszawskiego. Nekrolog zamieszczony 6 marca podpisał dr hab. Dariusz 
Kuźmina, prof. UW, dyrektor Instytutu.  

Prof. Marcin Drzewiecki urodził się w roku 1948 w Warszawie, 
studiował bibliotekoznawstwo i informację naukową w Instytucie Biblio-
tekoznawstwa i Informacji Naukowej na Uniwersytecie Warszawskim. 
W roku 1979 uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych, a w 1990 

roku habilitował się w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie Wrocław-
skim. Tytuł profesora uzyskał w roku 2001. Od roku 1991 do 2008 był dyrektorem Instytutu Informa-
cji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, a w latach 1999-2002 był prodziekanem Wydziału Histo-
rycznego UW ds. badań naukowych. Był też dyrektorem Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informa-
cyjnej i Dokumentacyjnej w Warszawie. Od 2009 roku był dyrektorem Instytutu Książki i Czytelnictwa 
Biblioteki Narodowej. 
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Prof. Marcin Drzewiecki zajmował się problematyką książki, bibliotek i informacji w systemie 
oświaty i kultury, był autorem ponad stu publikacji oraz licznych opinii i recenzji dla MKiS, MEN, KBN 
i wielu innych ciał rządowych i pozarządowych.  Na uczelni prowadził seminaria, na których wykształ-
cił ponad 120 magistrów i 3 doktorów. 

Pełnił też wiele innych funkcji, był przewodniczącym Komisji Wydawniczej Stowarzyszenia Bi-
bliotekarzy Polskich, członkiem Rady Naukowej Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicz-
nych UW, przewodniczącym Rady Naukowej Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, przewodniczącym 
Konserwatorium Naukowego SBP – okręg Warszawa, konsultantem MEN i MKiDN, przewodniczącym 
kolegium wydawniczego "Bibliotekarza", przewodniczącym kolegium wydawniczego "Zagadnień Infor-
macji Naukowej", członkiem – korespondentem Warszawskiego Towarzystwa Naukowego, a także 
członkiem CILIT (Wielka Brytania) i International Association of School Librarians (USA).  

Źródło: Rynek Książki, data dostępu 6 marca 2011 roku 
Pracownicy Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej zapraszają wszystkich znajomych, 
współpracowników, przyjaciół śp. Profesora Marcina Drzewieckiego na mszę św. w Jego intencji 15 
marca 2012 roku o godz. 9 w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli (ul. Rakowiecka 61). 

Otwórz książkę  

Celem projektu „Otwórz książkę" jest stworzenie cyfrowej kolekcji współ-
czesnych książek naukowych, udostępnionych przez autorów. W jej 
skład wejdą przede wszystkim książki niedostępne już na rynku w wersji 
drukowanej, a mimo to posiadające wartość naukową i edukacyjną. 
Chcemy z pomocą nowych technologii zwiększyć dostępność publikacji 
naukowych. Ich niskie nakłady drukiem powodują, że z czasem korzysta 
się z nich rzadziej, niż to mogłoby i powinno mieć miejsce. 

Do współpracy w projekcie zapraszamy samodzielnych pracow-
ników naukowych, którzy posiadają prawa autorskie do opublikowanych 

przez siebie książek. Będą one udostępnione w internecie z poszanowaniem praw autorów i na zasa-
dach przez nich określonych. W tym celu wykorzystamy między innymi system licencji Creative Com-
mons, opartych na zasadzie „Pewne prawa zastrzeżone". 

Projekt „Otwórz książkę" jest prowadzony przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania na 
Uniwersytecie Warszawskim (ICM UW), w ramach projektów Biblioteka Wirtualna Nauki oraz Creative 
Commons Polska 

Honorowy patronat nad projektem objęła Polska Akademia Nauk, a partnerami instytucjonal-
nymi projektu są Biblioteka Narodowa (odpowiedzialna za digitalizację książek) oraz Muzeum Historii 
Polski. 
Cały artykuł znajdziesz tutaj: http://otworzksiazke.pl/projekt, data dostępu 10.03.2012 

BUW nocą 

Sesja - samo wspomnienie o natłoku zaliczeń i egzaminów budzi strach wśród studentów. Jak zdać? 
Oczywiście uczyć się. Niestety dzień jest za krótki, więc studenci zarywają noce - w Bibliotece Uniwer-
sytetu Warszawskiego. 

Sprawdź: 
http://www.youtube.com/watch?v=6ccWTvCbJ1A&feature=youtu.be  

Reporter: Magdalena Raducha 
Zdjęcia i montaż: Stefan M. Ronisz 
Źródło: YouTube, data dostępu 07.02.2012 

Gdańsk otwiera pierwszą mediatekę na Pomorzu. 

Na czytelników czekają tam tysiące książek, filmów, płyt z muzyką oraz... propozycji spędzenia wolnego 
czasu. W piątek 9 marca wielkie otwarcie Biblioteki Manhattan we Wrzeszczu - pierwszej na Pomorzu 
nowoczesnej mediateki  

Mediateka to najnowsze przedsięwzięcie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdań-
sku. Filie bibliotek, które idą z duchem czasu i prócz książek wypożyczają filmy, muzykę czy audiobo-
oki, z powodzeniem funkcjonują już we Wrocławiu [http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/0,0.html] czy 
Warszawie [http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/0,0.html]. Pierwsza na Pomorzu mediateka jest jed-
nak wyjątkowa, bo otwiera się dzisiaj w... gdańskim centrum handlowym Manhattan. 

- Biblioteki w centrach handlowych są coraz popularniejsze na Zachodzie - tłumaczy Natalia 
Gromow z WiMBP. - Jako instytucja publiczna musimy nie tylko udostępniać nasze zbiory, ale też za-
chęcać do korzystania z nich. A filia biblioteki w centrum handlowym daje szansę na to, że czytelnik 
wejdzie do niej przy okazji zakupów. 
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Biblioteka Manhattan to ponad 800 mkw. na drugim piętrze CH Manhattan. Co tam będzie 
można znaleźć? - Przede wszystkim książki, bo nigdy nie będę uciekał przed naszym głównym zada-
niem - zaznacza Paweł Braun, dyrektor WiMBP. […] Mirosław Baran 
Zobacz również: 
http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/10,88290,11299996,Pierwsza_mediateka_na_Pomorzu.html  
Cały artykuł znajdziesz tutaj: Co jest grane: Trójmiasto, dokument online: 
http://cjg.gazeta.pl/CJG_Trojmiasto/1,109143,11308346,Gdansk_otwiera_pierwsza_mediateke_na_Po
morzu.html?bo=1, data dostępu 08.03.2012 

Podsumowania i perspektywy: Instytut Goethego o polskim rynku 

Na stronie internetowej Instytutu Goethego opublikowano tekst 
opisujący sytuację na polskim rynku książki w ostatnich kilku 
latach: 
http://www.goethe.de/ins/pl/lp/kul/dup/lit/mar/pol/pl894206
3.htm   

W prezentowanym materiale przypomniano m.in. wyda-
rzenia i zjawiska, które w największym stopniu wpłynęły na obraz 
polskiej branży wydawniczej i sytuację na rynku handlowego obro-
tu książką: wprowadzenie 5-proc. stawki podatku VAT, likwidację 
zasłużonych podmiotów wydawniczych należących do skarbu pań-
stwa, rozwój rynku e-książek, zaangażowanie państwa w rozwój 

bibliotek i zakupu książek dla tych placówek, powstanie Republiki Książki i zapowiedzi MKiDN  doty-
czące planów uruchomienia Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 
Źródło: Rynek Książki.pl, data dostępu 07.03.2012 

Identyfikator DOI dla czasopisma naukowego 

Polskie czasopisma naukowe muszą się „profesjonalizować” (wymuszają to nowe wytyczne oceniania 
periodyków). O zasadach oceny pisałem już wielokrotnie [http://ekulczycki.pl/lista_czasopism/], za-
cząłem również pisać cykl Jak założyć i redagować czasopismo naukowe? 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/jak-zalozyc-i-redagowac-czasopismo-naukowe/] – dzisiaj 
chciałbym przybliżyć kwestię identyfikatora obiektów cyfrowych, czyli identyfikatora DOI. Identyfikator 
DOI nie jest często wykorzystywany w polskich czasopismach naukowych (muszę przyznać, że miał-
bym duży problem z wymienieniem dziesięciu tytułów z obszaru nauk społecznych i humanistycznych) 
– jednakże ze względu na nowe wytyczne, które uwzględniają miejsce na wpisanie DOI, na pewno bę-
dzie (wystarczy spojrzeć na oblężenie baz czasopism nowymi tytułami – chodzi o bazy, które zostały 
uwzględnione w wytycznych, a za bycie w których można otrzymać składowe punktów). Na końcu wpi-
su mały poradnik, jak uzyskać numer DOI.  

Co to jest DOI. DOI to skrót od digital object identifier – jest to identyfikator dokumentu elek-
tronicznego (pisanie o „identyfikatorze DOI” trąca pleonazmem, ale sam skrót może być nieczytelny – 
podobny przypadek jak z „diodą LED”). Można wysunąć porównanie: DOI jest dla pojedynczego artyku-
łu naukowego tym, czym ISBN jest dla książki, a ISSN dla publikacji periodycznych. Jeden identyfika-
tor DOI jest przypisany tylko i wyłącznie do jednego dokumentu elektronicznego (chociaż może to być 
nie tylko jeden artykuł, ale i jeden numer czasopisma – wersja oszczędnościowa). […] 

Emanuel Kulczycki 
Cały tekst znajdziesz tutaj: Warsztat badacza komunikacji, dokument online: 
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/identyfikator-doi-dla-czasopisma-naukowego/, data dostępu 
08.03.2012 

Promotor pomocniczy w świetle nowego trybu awansu naukowego 

Instytucja promotora pomocniczego pojawiła się wraz z reformą nauki i szkolnictwa wyższego i odnosi 
się zarówno do doktorantów, jak i doktorów i doktorów habilitowanych chcących uzyskać tytuł profe-
sora. Zgodnie z Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym 
[http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/szkolnictwo/Reforma/20110524_USTAWA.pdf] art. 
20. punkt 7 czytamy, że: „Promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim, który pełni istotną 
funkcję pomocniczą w opiece nad doktorantem, w tym w szczególności w procesie planowania badań, 
ich realizacji i analizy wyników może być osoba posiadająca stopień doktora w zakresie danej lub po-
krewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej i nie posiadająca uprawnień do pełnienia funkcji promo-
tora w przewodzie doktorskim”.  

Oznacza to, że promotorem pomocniczym może być tylko osoba bez habilitacji. Innymi słowy 
rola ta skierowana jest do doktorów, aczkolwiek jest istotna (w przyszłości) dla samodzielnych pracow-
ników naukowych (o czym będzie w dalszej części wpisu). […] Emanuel Kulczycki 
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Cały artykuł znajdziesz tutaj: Warsztat badacza komunikacji, dokument online: 
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/promotor-pomocniczy-w-swietle-nowego-trybu-awansu-
naukowego/, data dostępu 01.03.2012 
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Z ŻYCIA SEKCJI 

 

Przewodniczącym został wybrany: 

 

dr Stefan Kubów  
– Biblioteka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu,  

email: stefan.kubow@dswe.pl  

W skład Zarządu weszły:  

 

Małgorzata Podgórska  
– Biblioteka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu,  

email: podgorska.malgorzata@gmail.com  

 

Maria Czyżewska  
– Biblioteka Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku,  

email : czyzewska@wse.edu.pl 

 

Anna Skotarczak  
– Biblioteka Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie,  

email : biblioteka@wshtwp.szczecin.pl 

 

Aleksandra Marciniak  
– Biblioteka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi,  

email : biblioteka@wsp.lodz.pl 

 

Karina Szołtysik  
– Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu,  

Wydział Zamiejscowy w Chorzowie,  
email : karina.szoltysik@chorzow.wsb.pl  
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Katarzyna Falow  
– Biblioteka Wyższej Szkoły Turystyki Hotelarstwa w Gdańsku,  

email: biblioteka@wstih.pl  

 

Janina Przybysz  
– Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu,  

email: janina.przybysz@wsb.poznan.pl  

 

Sylwia Baranowska  
– Biblioteka Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni,  

email : biblioteka@wsaib.pl  

 

Justyna Stępień  
– Biblioteka Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego 

w Warszawie, email :justyna.stepien@lazarski.edu.pl  

___________________________________________________________________________ 

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 
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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.  


