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Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych  
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
R. 7, z. 16 (189): poniedziałek, 9 lipca 2012 roku 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ogłaszam przerwę wakacyjną w wydawaniu ISBNika,  
aktualności znajdziesz na Facebooku !!!! 

KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE – zapowiedzi 

Bibliography in the Digital Age 
konferencja branżowa, Warszawa, 9 sierpnia 2012 roku 

Po raz pierwszy Biblioteka Narodowa będzie gospodarzem konferencji towarzyszącej dorocznemu kon-
gresowi IFLA, poświęconej zagadnieniom bibliografii w dobie cyfryzacji. Spotkanie odbędzie się 9 sierp-
nia 2012. Do 15 lipca trwa rejestracja uczestników. 
Programme. Moderator: Carsten Andersen, 9:00 - 16:00  
Tea/coffee and lunch will be served during the day. 
Welcome 
Bibliography in the digital age – guidelines and examples  
● Neil Wilson: Guidelines for the future: sharing best practice for national bibliographies in the digital 

era. 
● Aniko Dudás: Who are the users and what are their expectations? 
● Marcin Roszkowski: Integration of Polish National Bibliography within repository platform for science 

and humanities. 
● Anna Sitarska: E-publishing in Poland and bibliographic control in a frame of the Polish current na-

tional bibliography (“Bibliografia Dokumentów Elektronicznych” [BDE] = Electronic Documents 
Bibliography): social and ICT factors 2001-2011 

National bibliographies around the world handling online materials - practices, challenges, 
plans, discussions 
● Karin Kleiber: Online materials published in Austria - collecting, archiving and metadata. 
● Hanne Hørl Hansen: Online materials in The Danish National Bibliography. 
● Pat Riva: National Bibliography in Canada: 2 national bibliographic agencies, 2 approaches. 
● Tuula Haapamäki and Sinikka Luukkanen: Cataloguing Policy in the National Library of Finland - 

strategies and practices for the metadata of digital resources 
● Anke Meyer: The management of a digital national bibliography at the Deutsche Nationalbibliothek. 
● Maitrayee Ghosh: Indian National bibliography in the digital age: current state and future plan 
Discussion and conclusion 
Przejdź do szczegółowych informacji i formularza rejestracyjnego (w języku angielskim): 
http://bn.org.pl/ifla-2012 
Źródło: Biblioteka Narodowa, data dostępu 06.07.2012 

Z ŻYCIA SEKCJI 

Bibliotekarze Wrocławia (znów) na kręgielni 

Ni udało się w Tygodniu Bibliotek, który i tak był w tym roku we Wrocławiu bardziej obfity niż po-
przednie, udało się dwa miesiące później. Oto dzięki szczodrobliwości Zarządu oddziału Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich, który sfinansował wynajęcie na dwie godziny kręgielni oraz rektorowi (a może 
też i kanclerzowi?) Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, który ufundował nagrody i upominki, odbył się 3 lip-
ca drugi turniej kręglarski bibliotekarzy Wrocławia. 

Obsada była mniejsza niż rok temu, bo pieniędzy wystarczyło na sześć torów, ale poziom spor-
towy imprezy bynajmniej na tym nie ucierpiał. Wygrały jednak - po trzech turach rozgrywek - drużyny, 
które startowały już rok temu i tymczasem też przychodziły sobie pograć. Zwycięzcami zostali zeszło-
roczni wicemistrzowie Agnieszka i Paweł z DSW, o stopień wyżej stanęła na podium drużyna dyrekto-
rów bibliotek (niżej podpisany i dyrektor MBP Andrzej Ociepa), a na trzecim stopniu reprezentujące 
Koło Bibliotek Uczelni Niepublicznych Wrocławia dwie Gosie, traf chciał, że też z DSW. W zeszłym roku 
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w nieco zmienionym składzie ta drużna stanęła tuż za podium. Ambitnie walczyły drużyny Politechniki 
i Akademii Muzycznej, ale musiały zadowolić się nagrodami pocieszenia. 

Zabawa była przednia, wszystkim udzieliły się emocje, wszyscy tuż po zawodach zapewniali, że 
zgłoszą się za rok, a tym czasem będą trenowali i przyprowadzą innych, żeby sie przekonali, jaki to 
ekscytujący sport. A za rok z pewnością znów, najpewniej już w Tygodniu Bibliotek odbędą się trzecie 
zawody. Tym bardziej, ze organizatorka (Magda Karciarz z DSW) otrzymała deklaracje dofinansowania 
turnieju ze strony kolejnego sponsora. 

   
Auror [!] w dynamicznej akcji Uczestnicy turnieju 

 
... i po zawodach. 

Źródło: Blog Stefana Kubowa, data dostępu 06.07.2012 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 

Bibliometria w zarządzaniu technologiami i badaniami naukowymi 

Bibliometria w zarządzaniu technologiami i badaniami nauko-
wymi / Krzysztof Klincewicz, Marcin Żemigała, Michał Mijal. 
Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2012 – 
339 s.  

Dokument online: 
http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/20120118_Bibliom
etria_w_zarzadzaniu_technologiami_i_badaniami_naukowymi.pdf 

O czym będzie ta książka? Niniejsza książka została przygotowana na zamó-
wienie Departamentu Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
(MNiSW) w związku z planami stworzenia „Obserwatorium badań naukowych 
i rozwoju technologii”. Książka prezentuje możliwości wykorzystania bibliome-
trii w zarządzaniu technologiami i badaniami naukowymi. Bibliometria to 

zbiór technik badawczych, stosowanych do ilościowych analiz publikacji, w tym publikacji naukowych 
i dokumentów patentowych. Bibliometria lub szerzej naukometria (ang. scientometrics) może być rów-
nież traktowana jako odrębna dyscyplina badawcza w obszarze naukoznawstwa, zajmująca się bada-
niami rozwoju nauki jako procesu informacyjnego. Do typowych zastosowań praktycznych bibliometrii 
należy analiza działalności badawczorozwojowej, prowadzona w związku z potrzebami osób zarządzają-
cych podmiotami w sektorze B+R oraz formułujących politykę naukową lub politykę innowacyjną. 
Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, data dostępu 03.07.2012 
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INFORMACJE DLA FACHOWCÓW 

Kupujemy mniej książek. Nie pomaga sprzedaż w sieci 

Trzeci rok z rzędu spada sprzedaż książek. Wydawcy nie spodziewają się poprawy w tym roku. 
W pierwszym półroczu sprzedaż książek spadła o ok. 7–8 proc. W drugiej połowie roku możliwa jest 
poprawa, ale niewielka. – Wielu wydawców wstrzymuje nowości, ponieważ zamówienia spadają, 
zwłaszcza w przypadku beletrystyki. Ten rok znowu przyniesie spadek sprzedaży książek – mówi Łu-
kasz Gołębiewski, prezes monitorującej rynek Biblioteki Analiz. […]  

Piotr Mazurkiewicz 
● Cały artykuł dostępny na portalu Rzeczypospolitej, dokument online: 
http://www.ekonomia24.pl/artykul/706160,908985-Polacy-oszczedzaja-na-ksiazkach.html, data do-
stępu 06.07.2012 

Jak zrobić czasopismo o cyfrowej humanistyce? 

Journal of Digital Humanities (JDH) to publikowane w formule otwartego dostępu recenzowane czaso-
pismo naukowe, poświęcone najciekawszym problemom i projektom cyfrowej humanistyki. Wydawcą 
kwartalnika jest Roy Rosenzweig Center for History and New Media. Treść wszystkich artykułów pu-
blikowana jest na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa. Warto zapoznać się z tym czasopi-
smem nie tylko ze względu na publikowane tam artykuły – pismo działa na zupełnie innych zasadach 
niż tradycyjne czasopisma naukowe i chyba bardziej przystaje do sytuacji, w której coraz większą część 
komunikacji naukowej czy obiegu idei w humanistyce i naukach społecznych przejmuje internet – spo-
łeczności wirtualne (np. HASTAC: Humanities, Arts, Science, and Technology Advanced Collaboratory: 
http://hastac.org/) czy blogosfera. 

Jak wygląda proces publikacji w JDH? Przede wszystkim czasopismo nie publikuje standar-
dowych artykułów naukowych, koncentrując się raczej na treściach publikowanych niezależnie w in-
ternecie przez badaczy zajmujących się humanistyką cyfrową: 

The content of the Journal of Digital Humanities comes directly from the work that digital hu-
manists around the world produce and share on the open web; there is no formal submission 
process  
Daniel Cohen, który jest jednym z redaktorów pisma, na swoim blogu jakiś czas temu opubli-

kował notkę, w której opisywał nowy, wyłącznie internetowy format publikacji naukowej (blessay) 
[http://www.dancohen.org/2012/05/24/the-blessay/]. Nazwa jest tu sprawą drugorzędną, ważniejsze 
są cechy takiego gatunku pisarstwa naukowego, dostosowujące go do wymagań komunikacji interne-
towej, np: objętość 1-3 tys. słów, linki zamiast przypisów, inspiracja tekstami naukowymi, ale odrzu-
cenie bardzo specjalistycznego języka, forma dostosowana do czytania także na urządzeniach mobil-
nych itp.  

Kiedy obieg informacji i idei przybiera taką formę, zmienić się musi też forma czasopisma. Jo-
urnal of Digital Humanities republikuje dostępne już w internecie teksty, których autorzy rejestrują 
swoje blogi w katalogu projektu Digital Humanities Now [http://digitalhumanitiesnow.org/]. Agrego-
wane treści przeglądane są przez redaktorów, którzy wybierają najbardziej istotne z nich do republika-
cji na stronach czasopisma (czasem w nieco zmodyfikowanej, uzupełnionej czy przeredagowanej wer-
sji). 

W kwietniu Emanuel Kulczycki zaproponował stworzenie czasopisma naukowego poświęcone-
go otwartej nauce i otwartej kulturze [http://ekulczycki.pl/teoria_komunikacji/bibliotekarze-i-
naukowcy-dla-open-access-pewna-propozycja/]: 

Mi chodzi natomiast o takie czasopismo, które swoją postawą (używana platforma, licencje) oraz 
jakością (międzynarodowe i międzydziedzinowe towarzystwo) będzie pokazywało, że nie tylko warto 
włączyć się w pracę nad ideą otwartości, ale również warto zająć się tym zagadnieniem jako przedmio-
tem badań. Bo przecież potrzeba nam badań nad konsekwencjami otwartości! Takie czasopismo nie ma 
być „tubą” jednej grupy (np. pracowników informacji naukowej, czy chemików), ale ma właśnie ukazy-
wać główne zagadnienie z różnych perspektyw. 

Myślę, że takie czasopismo mogłoby powielić model wykorzystany przez Journal of Digital Hu-

manities. 
Marcin Wilkowski 

Źródło: Historia i Media, data dostępu 04.07.2012 
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Likwidacja wydawnictwa Ossolineum. Znak firmy nie zginie  

Wydawnictwo Ossolineum zostało postawione w stan likwidacji. Prezydent 
Wrocławia zadecydował, za zgodą rady miejskiej, że pożyczy wydawnictwu 
600 tysięcy zł, aby zdążyło ocalić znak towarowy i prestiżowe serie wydaw-
nicze.  

Wydawnictwo istnieje od 1817 roku, jest najstarsze w Polsce. Po-
wstało razem z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich i do niego należało, 
ale w czasach PRL zostało oddane wraz z księgarniami Polskiej Akademii 
Nauk. Prawowity właściciel odzyskał oficynę dopiero w 2006 roku, ale oka-
zało się, że jest bardzo zadłużona. Bankruta przekształcono w spółkę i roz-
poczęto akcję ratowniczą: sprzedano nierentowną drukarnię, ograniczono 
zatrudnienie, oddano we franczyzę księgarnie wydawnictwa, wyprzedano 
niechodliwe zapasy. Wymieniono także zarząd, decydując się zatrudnić na 
stanowisku prezesa wydawnictwa Andrzeja Głuchowskiego, byłego dyrekto-
ra finansowego funduszu inwestycyjnego Pionier. Ale uzdrowienie nie nade-

szło, za to długi się coraz bardziej powiększały. 
- Dlatego w poniedziałek na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zdecydowaliśmy o po-

stawieniu spółki w stan likwidacji. Ale to nie oznacza zniszczenia wydawnictwa. Rozpoczęliśmy proce-
durę przejmowania znaku towarowego i najcenniejszych serii, m.in. ukazującej się od 1819 roku „Bi-
blioteki Narodowej”. Wydawnictwo niedługo odrodzi się, tylko w innej formule prawnej - tłumaczy dr 
Adolf Juzwenko, dyrektor ZNiO, posiadający w spółce większościowy pakiet udziałów.  

Z tego właśnie powodu miasto zdecydowało się udzielić wydawnictwu 600 tysięcy zł pożyczki. - 
Te pieniądze mają pomóc przetrwać wydawnictwu przez kilka miesięcy i zaspokoić wierzycieli, dopóki 
nie zakończy się przejmowanie znaku towarowego. Działamy w porozumieniu z ministrem kultury 
Bogdanem Zdrojewskim, który chce przeznaczyć ze swojego budżetu pieniądze na wykup znaku - tłu-
maczy Paweł Czuma, rzecznik prezydenta Wrocławia. 

Likwidatorem spółki będzie dotychczasowy prezes Andrzej Głuchowski. - Nie chcę na razie 
mówić o wysokości zadłużenia, bo dopiero zaczęliśmy negocjacje z wierzycielami. Nie wiem też, ile po-
trwa proces likwidacyjny. Nie mamy żadnych nieruchomości, ale w magazynach leży spory zapas ksią-
żek. Według naszych szacunków są warte ok. 1 mln zł. Oczywiście, pod warunkiem, że udałoby się je 
sprzedać - tłumaczy Andrzej Głuchowski. - Ich wartość rynkowa może się jednak okazać o wiele niż-
sza. 

Beata Maciejewska 
Źródło: Gazeta Wyborcza: Wrocław, data dostępu 06.07.2012 

Pascal sprzedany 

Grupa ITI sprzedała wydawnictwo specjalizujące się w wydawaniu przewodników turystycznych Pas-
cal. Odkupił je zarząd wydawnictwa.  

„Zarząd spółki Pascal będzie nadal zarządzał spółką, promując książki wydawnictwa zgodnie 
z najlepszą tradycją marki Pascal. Współpraca pomiędzy Grupą ITI a wydawnictwem Pascal w segmen-
cie lifestyle'owym będzie kontynuowana” – podała firma w komunikacie. Nie podano kwoty transakcji. 

Prezesem spółki jest Andrzej Rosner, a członkiem zarządu: Sylwia Bizoń. Pascal wydaje m.in. 
przewodniki turystyczne oraz książki podróżnicze. 

W 2010 roku przychody Wydawnictwa Pascal (najmniejszej spółki w portfolio ITI) wynosiły 3,1 
mln euro, a EBITDA (zysk przed opodatkowaniem i amortyzacją) była ujemna i sięgała 979 tys. euro. 

ITI podał „Rz”, że w chwili sprzedaży spółki, 15 czerwca, Pascal był rentowny. - Pascal osiągnął 
próg rentowności na poziomie EBITDA - mówi Małgorzata Stafańczyk, p.o. rzecznika prasowego ITI. 

ITI na pytania, z czego wynika decyzja o sprzedaży Wydawnictwa Pascal oraz czy na działania 
holdingu należy patrzeć, jak na działania zmierzające do jego powolnego rozwiązywania, nie odpowiada 
wprost. - ITI chce skupić się na kluczowej działalności medialnej obejmującej TVN, Multikino i Legię - 
powtarza zdanie z komunikatu Małgorzata Stefańczyk. Ele 
Źródło: Turystyka.rz.pl, data dostępu 03.07.2012 

Ebooki w bibliotekach i rekomendacje czytelnicze (badania) 

Wiele interesujących danych, nie tylko na temat popularności ebooków w amerykańskich bibliotekach, 
ale także praktyk czytelniczych czy mechanizmów rynku wydawniczego, znaleźć można w jednym 
z ostatnich raportów Pew Research Center.  
Pełne opracowanie wyników badania Libraries, patrons, and e-books dostępne jest na stronie tej ame-
rykańskiej instytucji [http://libraries.pewinternet.org/2012/06/22/libraries-patrons-and-e-books/]. 

Większość osób wypożyczających e-książki w amerykańskich bibliotekach publicznych czyta 
dużo bez względu na to, czy korzysta z publikacji drukowanych czy elektronicznych. To wciąż jednak 
awangarda czytelników, ponieważ ponad połowa (58 proc.) osób posiadających kartę biblioteczną nie 
ma pojęcia, czy biblioteka w ogóle umożliwia wypożyczanie cyfrowych książek. Cyfrowe wypożyczalnie 
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ma już 76 proc. amerykańskich bibliotek publicznych, wciąż jednak dominuje wypożyczanie drukowa-
nych książek i czasopism. Nadal też ważną częścią oferty bibliotek są stoiska komputerowe z dostępem 
do internetu. 

Raport przedstawia ciekawe dane dotyczące użytkowników bibliotek. 58 proc. Amerykanów 
(w wieku powyżej 16 lat) ma kartę biblioteczną. 69 proc. z nich przyznaje, że lokalna publiczna biblio-
teka ma duże znaczenie dla nich i ich rodziny. Z zeszłorocznych badań Pew Research Center wynika, 
że przynajmniej jedną książkę w zeszłym roku przeczytało (lub odsłuchało) 78 proc. Amerykanów. 
Ostatni raport Biblioteki Narodowej mówi o 44 proc. czytających Polaków – trudno jednak porównać 
obie te wartości, ponieważ polskie badania nie uwzględniają audiobooków.  

Raport Libraries, patrons, and e-books może zainteresować także wydawców i księgarzy, po-
nieważ zawiera dane dotyczące źródeł rekomendacji czytelniczych. 64 proc. czytelników w wieku powy-
żej 16 roku życia korzysta z rekomendacji członków rodziny, przyjaciół czy osób, z którymi pracuje. 
28 proc. szuka ich na stronach internetowych (w tym na stronach księgarń). Dla 23 proc. amerykanów 
najlepszym źródłem rekomendacji jest pracownik księgarni, dla 19 proc. – bibliotekarz lub strona in-
ternetowa biblioteki. 

 

Warto zwrócić w tym kontekście uwagę na dane dotyczące użytkowników bibliotek. Mniej niż 
jedna trzecia z nich wybierając książki sugeruje się opinią bibliotekarzy lub opiniami dostępnymi na 
bibliotecznej stronie internetowej. 

Czy wydawcom opłacać się może współpraca z bibliotekami w ramach cyfrowych wypożyczal-
ni? 41 proc. z osób, które wypożyczają ebooki w bibliotekach, kupiło ostatnio czytany przez siebie ebo-
ok u komercyjnego dostawcy. 

 

Pełna wersja raportu dostępna jest na tej stronie: 
http://libraries.pewinternet.org/2012/06/22/libraries-patrons-and-e-books/  
Marcin Wilkowski 
Źródło: Historia i Media, data dostępu 02.07.2012 

________________________________________________________________ 
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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.  


