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Aktualności ISBNika znajdziesz na Facebooku !!!! 

KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE – zaproszenia 

Po co nam publiczność 
konferencja, Warszawa, 6-7 grudnia 2012 roku 

Po co nam publiczność… czyli dwa dni z koncepcją rozwoju publiczności. 
6 i 7 grudnia 2012 roku w Warszawie odbędzie się konferencja „Po co nam pu-
bliczność? - czyli dwa dni z koncepcją rozwoju publiczności (audience deve-
lopment)”. W programie konferencji znajdą się warsztaty przeznaczone dla pra-
cowników bibliotek. Poprowadzi je Rachel Van Riel z Wielkiej Brytanii - dyrektor 
programu „Opening the book”. Konferencję organizuje Fundacja Impact. Mottem 
programu „Opening the book” jest: W iteraturze najważniejszy jest czytelnik. 

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się m.in. jak skutecznie i atrak-
cyjnie promować literaturę, a także jakie meble powinny być w bibliotekach, by 

zachęcać do sięgania po książki. A przede wszystkim usłyszą, że czytelnictwo jest procesem kreatyw-
nym. Warsztat przeznaczony przede wszystkim dla pracowników bibliotek, ale może być też ciekawą 
inspiracją dla innych organizacji. Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach i całej konferencji. 
● program: 
http://www.biblioteki.org/repository/PLIKI/WIADOMOSCI/WYDARZENIA/Po_co_nam_publicznosc_k
onferencja.pdf  

Dla kogo? Przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji kultury, przedsiębiorców kre-
atywnych, managerów, animatorów oraz organizatorów wydarzeń artystycznych. Zarówno dla tych, 
którzy jeszcze nie słyszeli o audience development, jak i dla tych, którzy już znają tę koncepcję i bio-
rą/brali udział w projekcie „Sztuka dla widza”. 

Jak? Nieformalnie. Intensywnie. I bardzo praktycznie. Poprzez skonfrontowanie brytyjskich 
metod pracy w obszarze rozwoju publiczności z polskimi realiami i doświadczeniami. 
● rejestracja: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dDhTS3o3NVI1d0JRdzZnT
UNaQWxxaEE6MQ 
Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 27.11.2012 

 

Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian  
2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zakładu Systemów Informacyjnych  
Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych,  
Warszawa, 15-16 kwietnia 2013 roku  

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Zakładu 
Systemów Informacyjnych Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych pt. Nauka o in-
formacji (informacja naukowa) w okresie zmian, która odbędzie się 15-16 kwietnia 2013 roku 
w Warszawie. W tym roku współorganizatorem konferencji jest Polska Sekcja International Society for 
Knowledge Organization - ISKO PL, która objęła swoim patronatem sesję poświęconą organizacji wie-
dzy. 

Głównym problemem naukowym konferencji jest diagnoza zmian zachodzących w różnych ob-
szarach pola badawczego nauki o informacji, postrzeganiu jej celów poznawczych i powiązań z innymi 
naukami oraz w praktyce działalności informacyjnej i stosowanej w niej technologii informacyjnej. Li-
czymy, że konferencja stanie się okazją do dokonania przeglądu nowych koncepcji badawczych 
i rozwiązań praktycznych, a także pozwoli na wyodrębnienie najważniejszych współczesnych kierun-
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ków rozwoju w obu tych płaszczyznach oraz ocenę zakresu ich reprezentacji w edukacji specjalistów 
informacji. 

Dokładniejsze informacje o tematyce planowanych dyskusji oraz terminach zgłaszania wystą-
pień i udziału publikujemy w poniższym pliku. 
Załączniki: 
● 2013_formularz_zgloszeniowy.doc (33 Kb): 
http://www.lis.uw.edu.pl/attachments/478_2013_formularz_zgloszeniowy.doc  
● Tematyka konferencji (97Kb): http://www.lis.uw.edu.pl/attachments/478_CFP.doc  
Źródło: Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, data do-
stępu 01.12.1012 

Z ŻYCIA SEKCJI 

Biblioteka DSW – źródła sukcesu  

Kolejny, chyba najbardziej spektakularny sukces Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, czyli uzyskanie dwóch 
nagród w wysokości miliona złotych każda na ogółem cztery wydziały, w tym jeden liczący nieco ponad 
pół roku, zwróciły na nią uwagę całego sektora niepublicznego szkolnictwa wyższego. Padają pytania 
o źródła sukcesu. Pojawiają się też pytania o rzadko spotykany w tym sektorze status biblioteki i o jej 
wkład w sukces uczelni. 

Odpowiedź zdaje się prosta. Uczelnia od swego początku (w 1997 roku) przyjęła strategię, któ-
rej celem było stworzenie silnej akademickiej szkoły, która miała zająć mocną pozycję na rynku edu-
kacyjnym. Pamiętam moją pierwszą rozmowę z przyszłym jeszcze wtedy rektorem uczelni prof. Rober-
tem Kwaśnicą, który zaprosił mnie na rozmowę w sprawie stworzenia biblioteki. Oczywiście, propozycję 
przyjąłem z entuzjazmem, bo rzadka to okazja w życiu bibliotekarza, gdy może stworzyć nowy byt. Ja-
ko człowiek, który już cos w zawodzie bibliotekarskim zdziałał dodałem jednak, że chciałbym móc 
stworzyć bibliotekę na swoją miarę. Na co Robert (znaliśmy się już od czasów studiów) odpowiedział 
z właściwym sobie poczuciem humoru: To się dobrze składa, bo ja chciałbym stworzyć uczelnię na 
swoją miarę, a jestem wyższy. 

Pamiętam też dobrze pierwsze posiedzenie senatu nowej uczelni. Rektor zapowiedział, że na-
stawiamy się na długi marsz do sukcesu, jakim będzie uzyskanie statusu uczelni akademickiej, mocno 
osadzonej na rynku edukacyjnym. Dlatego powinniśmy zadbać o budowę infrastruktury i własnej ka-
dry naukowej. I dodał w nieco żartobliwym tonie, że jeśli ktoś liczy na to, że po paru latach pracy 
w DSWE (wtedy była to Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej) zbu-
duje sobie dom, to są to rachuby nierealne.  

Nie ulegało wątpliwości, że głównym elementem infrastruktury jest biblioteka. Zanim rozpoczął 
się pierwszy w historii szkoły rok akademicki, otrzymałem sugestię, żebym napisał odważny budżet. 
Sądziłem, że przy liczbie ok. 600 studentów wydatek 70 000 zł będzie okupiony dużym wysiłkiem. 
Rozpisałem go na zakup mebli bibliotecznych, komputerów i oprogramowania bibliotecznego i posze-
dłem do rektora. Okazało się, że to nie był odważny budżet. Więc napisałem nowy, o 10 000 zł wyższy. 
Też okazał się za mały. W końcu okazało się, że odważny budżet powinien był opiewać na 120 000 zł. 
Dzięki temu po roku zbiory biblioteki liczyły ok. 2500 wol. zbiorów, abonowaliśmy ok. 40 tytułów cza-
sopism, a wszystko to zapisane było w systemie komputerowym SOWA.  

Faktem jest, że z takim niezadowoleniem z braku odwagi w tworzeniu budżetu nigdy więcej już 
się nie spotkałem. Ale też bardzo rzadko bibliotece go przycinano. Częściej zdarzało się, że nie byliśmy 
w stanie przyznanego nam budżetu w całości wykorzystać. No i na 10-lecie uczelni zbudowano nam 
bibliotekę. 

Dzięki temu, że mogliśmy stworzyć bogaty księgozbiór, że stwarzamy dostęp do licznych baz 
danych liczących miliony publikacji naukowych, że możemy wzbogacać własny warsztat zawodowy 
i uczestniczyć w zawodowym i naukowym życiu bibliotekarzy i traktowani jesteśmy po partnersku czu-
jemy, że w tym sukcesie jest także i nasz bibliotekarski udział. 

Być może ktoś spyta o istotę partnerstwa biblioteki w uczelni. Wydaje się, że jest kilka jego 
wymiarów. Ale najważniejszy sprowadza się do tego, że biblioteka traktowana jest jak partner, a więc 
cieszy się zaufaniem dla kompetencji jej zespołu, co z jednej strony przekłada się na daleko idącą sa-
modzielność działań, a z drugiej oczekuje się od niej nie tylko tworzenia i rozbudowy warsztatu infor-
macyjnego dla badań i działalności dydaktycznej, ale też wspierania całej społeczności akademickiej 
w takim zakresie, jaki jest bibliotece właściwy. 

Stefan Kubów 
Źródło: Stefan Kubów, korespondencja nadesłana 26.11.2012 
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Karcenie - elegancka forma nagany 

 

„Jasełka Góralskie” w DSW w wykonaniu aktorek z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobót-
ce i studentek pedagogiki specjalnej, specjalności resocjalizacja z DSW 

W blogu felietonisty Poradnika Bibliotekarza Stefana Kubowa czytamy świeży post Sukces Dol-
nośląskiej Szkoły Wyższej [http://stefankubow.blogspot.com/2012/11/sukces-dsw.html]. Stefan Ku-
bów pisze 

„… Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustami swojej szefowej (a może i pisała o tym 
na swoim blogu? postanowiła nagrodzić milionem złotych najlepiej realizowane kierunki studiów. 
I okazało się, że z ogółem 62 takich nagród dwie zainkasowała Dolnośląska Szkoła Wyższa 
[http://www.dsw.edu.pl/]! A konkretnie Wydział Nauk Pedagogicznych za licencjackie studia pedago-
giczne i Wydział Nauk Społecznych, za magisterskie studia dziennikarskie. Więcej otrzymało tylko 
6 uczelni - uniwersytetów i politechnik, a tyle samo dalszych 9. Mało tego, studia pedagogiczne w na-
szej uczelni uzyskały najwyższą punktację w kraju!...” 

Szczerze gratulujemy. Oczywiście trzeba przyjąć,że i biblioteka DZW kierowana przez Stefana 
Kubowa przyczyniła się do sukcesu. My myślimy, że dyrekcja szkoły musi być rzeczywiście prężna 
i otwarta skoro pozwala na taki wpis ze sprawozdania rocznego (2007 / 2008): 

 
6. Lokal i wyposażenie 
Mimo dużych nadziei na całkowite wyposażenie biblioteki w przewidziany architekturą sprzęt, bibliote-
ka wzbogaciła się o jedno nowe stanowisko komputerowe, przeznaczone do korzystania przez użyt-
kowników z Internetu. Ponadto wymieniono na nowy jeden zużyty komputer na stanowisku pracy bi-
bliotekarza. 

W rezultacie użytkownicy biblioteki mieli do dyspozycji 3 stanowiska katalogowe (na docelo-
wych 10) i jedno stanowisko internetowe (na docelowych 12). Podjęta samorzutnie przez pracowników 
biblioteki próba wywarcia zdecydowanego nacisku na władze uczelni w formie ankiety na temat opty-
malnej liczby komputerów zakończyła się skarceniem za to dyrektora biblioteki. Tzn. pouczeniem, żeby 
nie podejmować podobnych działań w przyszłości. 

Natomiast powiodły się starania o zainstalowanie w bibliotece urządzenia antykradzieżowego. 
Przeprowadzono przetarg i wyłoniono jego zwycięzcę. Jednak do tej pory w ślad za tym poszło jedynie 
zakupienie 5000 szt. pasków magnetycznych (na potrzebą liczbę ok. 60 000), natomiast bramek do tej 
pory nie zakupiono, co czyni ten dokonany zakup bezcelowym. 

Natomiast niezależnie od planowanych zamierzeń biblioteka wzbogaciła się o nowoczesny apa-
rat kserograficzny z możliwością skanowania tekstów i obrazów. Dotychczasowy bowiem uległ zużyciu 
w takim stopniu, że jego naprawa okazała się nieopłacalna. 

 
No, chyba, że nie czyta zbyt dokładnie portalu biblioteki… 

rYt  
Źródło: Ryszard Turkiewicz, korespondencja nadesłana 26.11.2012 
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NOWOŚCI WYDAWNICZE 

Społeczeństwo informacyjne w Polsce: wyniki badań statystycznych z lat 
2008-2012 

● Publikacja w formacie PDF: pobierz (4147,86 KB): 
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/nts_spolecz_inform_w_polsce_2
008-2012.pdf  
Data publikacji: 27.11.2012  
Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsię-
biorstwach, gospodarstwach domowych oraz przez członków tych gospo-
darstw w wieku od 16 do 74 lat. Porównanie wyników badania na tle krajów 
UE. 
● Archiwum publikacji: 
http://www.stat.gov.pl/gus/5840_4987_PLK_HTML.htm  
 
 
 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, data dostępu 27.11.2012 

INFORMACJE DLA FACHOWCÓW 

Creative Commons - o co chodzi i dlaczego to takie fajne?  
Spotkanie z Kamilem Śliwowskim, koordynatorem CC Polska,  
Warszawa, 5 grudnia 2012 roku, godz. 18:30 

Kolegium Artes Liberales, ul. Dobra 72, sala konferencyjna (2 minuty od 
BUWu;) 

Serdecznie zapraszamy Was na otwarte spotkanie koła CyberLaw 
UW, na którym naszym gościem będzie pan Kamil Śliwowski, koordyna-
tor Creative Commons Polska. Nasz gość opowie, a potem porozmawiamy 
sobie, o licencjach Creative Commons, otwartych zasobach, kulturze 
i wiedzy w internecie oraz alternatywnym wobec „wszystkie prawa za-
strzeżone” spojrzeniu na prawo autorskie. 

Jeśli chcecie, by Wasza twórczość (artykuły, filmy, muzyka) do-
tarły do jak największej liczby odbiorców, były dostępne w sposób legalny 
i darmowy, by stanowiły zauważalną część naszej kultury, powinniście 
wiedzieć czym są, jak działają oraz czym różnią się od siebie licencje Cre-
ative Commons.  

Jeśli szukacie materiałów, które na zdrowy rozum powinny być 
dostępne za darmo i których charakter sprowadza się do dzielenia się 
nimi, a jednak nie ma ich na takiej zasadzie - powinniście znać i promo-
wać ideę CC. 

Może już wiecie o co chodzi z grubsza, ale macie pytania. Rewelacyjnie! 
Nikt nie opowie Wam o tym tak dobrze, jak Kamil Śliwowski, który oprócz tego że jest eksper-

tem, jest też spoko ziomkiem. Będzie więc merytorycznie i ciekawie, bez żadnej spiny. 
Zapraszamy więc studentów, twórców i w ogóle wszystkich zainteresowanych! 
Zachęcamy do zapoznania się materiałami o CC na stronie polskiego projektu: 

http://creativecommons.pl/ 
Źródło: Facebook, data dostępu 27.11.2012 

Poniedziałek z prawnikiem o bibliotekarzu dyplomowanym 

Zdałam bardzo trudny egzamin na bibliotekarza dyplomowanego. Kadry „kazały” mi rozwiązać umowę 
o pracę (umowa był na czas nieokreślony) i przystąpić do konkursu. Zrobiłam to bo byłam przekonana, 
że „wiedzą lepiej”. Ale moim zdaniem wystarczał aneks do umowy. Kto ma rację? 

Pytanie jest sformułowane w sposób niejasny, w kontekście tak przedstawionego stanu fak-
tycznego rysuje się następująca odpowiedź. 

Zgodnie z treścią § 14 ust. 1 rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 21 sierp-
nia 2006 roku w sprawie kandydatów na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracow-
nika dokumentacji i informacji naukowej, awansowanie na stanowisko starszego kustosza dyplomo-
wanego, starszego dokumentalisty dyplomowanego, kustosza dyplomowanego i adiunkta biblioteczne-
go oraz dokumentalisty dyplomowanego i adiunkta dokumentacji naukowej (na których to stanowi-
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skach może zostać zatrudniony bibliotekarz dyplomowany) następuje na podstawie oceny pracy zawo-
dowej, dydaktycznej lub naukowej oraz opublikowanego dorobku - dokonanej przez radę biblioteczną 
lub odpowiednią radę naukową - w zakresie lub specjalności: bibliologia, bibliotekoznawstwo i infor-
macja naukowo-techniczna, archiwistyka lub muzealnictwo. 

Ponadto, z wnioskiem o awansowanie, zaopiniowanym przez radę biblioteczną lub odpowiednią 
radę naukową, występuje dyrektor biblioteki głównej, ośrodka informacji naukowej, archiwum lub 
muzeum (vide ust. 2 tegoż przepisu). Wydaje się, że dla dokonania takiego awansu i angażu na nowym 
stanowisku wystarcza podpisanie aneksu do dotychczasowej umowy o pracę. 

Jednak pracodawca chcący zatrudnić bibliotekarza dyplomowanego na jakimkolwiek stanowi-
sku, o którym w treści art. 113 USTAWY z dnia 27 lipca 2005 roku. Prawo o szkolnictwie wyższym 
(tekst jednolity: Dz. U. 2012 roku poz. 572), ma prawo angaż określonego kandydata poprzedzić kon-
kursem na to stanowisko, który wyłoniłby najwłaściwszą kandydaturę. Przyjmując, że warunkiem wy-
startowania w takim konkursie nie było rozwiązanie dotychczasowej umowy o pracę, czy „bycie nieza-
trudnionym” (na marginesie dodać należy, że stawianie kandydatowi takiego warunku byłoby niedo-
zwolone), uznać należy, że nie było konieczne dla przystąpienia do konkursu rozwiązywanie umowy o 
pracę, co wydaje się być wręcz zachowaniem nieodpowiedzialnym w kontekście tego, iż nie ma pewno-
ści, iż konkurs się wygra. 

mec. Michał Pankiewicz 
Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 26.11.2012 

Barbara Kudrycka o nowym podziale na uczelnie badawcze i zawodowe  

 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w rozmowie z Jarosławem Kuźniarem: 
http://www.tvn24.pl/wstajesz-i-wiesz,2,m/barbara-kudrycka-o-nowym-podziale-na-uczelnie-
badawcze-i-zawodowe,291572.html  
Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego o stypendiach, o nowym podziale na uczel-
nie badawcze i zawodowe i o tym, że Premier nigdy nie kłamie. 
Źródło: tvn24.pl, data dostępu 29.11.2012 

Resort nauki szykuje zmiany na uczelniach 

Wyraźniejszy podział na uczelnie zawodowe i akademickie, kształcenie dorosłych i lista ostrzeżeń przed 
niepewnymi kierunkami - to niektóre cele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które chce zno-
welizować prawo o uczelniach i finansowaniu nauki.  

W czwartek resort nauki zaprezentował projekt założeń do nowelizacji ustaw: o zasadach fi-
nansowania nauki oraz Prawo o szkolnictwie wyższym. 

Jak zapewnia minister nauki Barbara Kudrycka, chodzi o zapewnienie jak najwyższej jakości 
kształcenia na polskich uczelniach i przeciwdziałanie kształceniu niedostosowanemu do potrzeb rynku 
pracy. 

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA), według niej, będzie coraz bardziej nastawiona na spraw-
dzanie realnych kompetencji studentów i absolwentów studiów, a mniej na kontrolę dokumentów i np. 
stanu liczebnego kadry. .... 

Kierunki, wobec których ministerstwo lub PKA będą mieć zastrzeżenia, mogą trafić na listę 
ostrzeżeń, publikowaną na stronie internetowej resortu. „Postanowiliśmy doprowadzić do tego, aby 
i studenci i maturzyści otrzymywali jednoznaczną informację o tym na jakim kierunku studiów nie 
uzyskają odpowiedniej oferty dydaktycznej. Dlatego wymyśliliśmy listę ostrzeżeń. Bedą się na niej 
znajdowały informacje o kierunkach studiów, które dostały negatywną ocenę PKA, o zawieszonych de-
cyzją ministra kierunkach, o cofniętych uprawnieniach do prowadzenia danego kierunku a nawet 
o wszczęciu procedury w celu cofnięcia uprawnienia lub zawieszenia kierunku studiów” - mówi Ku-
drycka. 

Lista będzie aktualizowana raz do roku - w maju i będzie adresowana przede wszystkich do 
aktualnych maturzystów, którzy podejmują decyzję o wyborze uczelni. Trafić można na nią będzie 
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również z powodu naruszania praw studentów, czyli np. nieprawidłowości w umowach student-
uczelnia. 

Lista, według resortu, może mieć realny wpływ na losy uczelni, zwłaszcza niepublicznych. Stu-
dentów, z powodu niżu demograficznego, ubywa, więc od tego gdzie maturzyści zdecydują się kształcić 
(i płacić czesne) będzie zależało dalsze istnienie części szkół. 

Aktualnie wobec 24 uczelni trwa procedura likwidacyjna. Wszystkie to szkoły niepubliczne. 
W 2012 zostały zlikwidowane trzy uczelnie, zawieszono 16 kierunków studiów, a w sprawie zawiesze-
nia siedmiu kolejnych trwa postępowanie. W 2011 zlikwidowano sześć uczelni, a czterem cofnięto po-
zwolenie na działalność. 

Minister nauki chce ponadto, aby uczelnie wyraźniej podzieliły się zadaniami i wyspecjalizowa-
ły się albo w praktycznej edukacji, przygotowującej ludzi do podjęcia określonej pracy lub w kształce-
niu akademickim, umożliwiającym kontynuację kariery naukowej. Ma je do tego skłonić przepis, po-
zwalający na prowadzenie studiów o profilu ogólnoakademickim tylko na uczelniach, mających 
uprawnienia do nadawania w danej dyscyplinie stopnia doktora. 

„Bardzo ciekawe były wyniki konkursu na nowe programy studiów. Kadra akademicka nawet 
przygotowując kierunek studiów o wyraźnym profilu praktycznym (...) nazywała je nadal studiami 
akademickimi. Czyli trudno jest bez pewnych regulacji ustawowych by uznano, że studia zawodowe nie 
są gorsze od tych ogólnoakademickich” - argumentuje minister. 

Kolejny pomysł resortu to umożliwienie kształcenia osobom dorosłym (powyżej 25 lat), które 
mogłyby na wstępie zaliczyć część przedmiotów (nie więcej niż połowę programu studiów) bez chodze-
nia na zajęcia, bazując na swojej wiedzy lub umiejętnościach zdobytych poza uczelnią. Resztę przed-
miotów dojrzały student zaliczyłby w ramach indywidualnego toku studiów. Uzyskałby w ten sposób 
identyczny dyplom, jak przy normalnym trybie studiów. Studia takie byłyby odpłatne, a prowadzić je 
mogłyby tylko niektóre uczelnie, które uzyskają odpowiednie uprawnienia. 

Z kolei nowelizacja ustawy o zasadach finasowania nauki ma pomóc instytucjom naukowym 
w tworzeniu, utrzymaniu i wykorzystaniu infrastruktury badawczej. Ministerstwo (po zasięgnięciu opi-
nii środowisk naukowych) będzie określało jakie inwestycje są priorytetowe i powinny być finansowane 
w pierwszej kolejności. Z instalacji i laboratoriów będą też mogli korzystać przedsiębiorcy, którzy pro-
wadzą badania naukowe. 

Mają też być zmodyfikowane przepisy umożliwiające polskim instytucjom udział w międzyna-
rodowych projektach badawczych z użyciem tzw. dużej infrastruktury badawczej np. Wielkiego Zderza-
cza Hadronów w CERN lub uczestnictwo w jej budowie (Europejski Laser na Swobodnych Elektronach, 
który powstaje w Niemczech). Naukowcy uczestniczący w międzynarodowym przedsięwzięciu będą mo-
gli ubiegać się o fundusze również na infrastrukturę techniczną niezbędną dla funkcjonowania apara-
tury badawczej. 

Zmiany mają dotknąć też niektóre konkursy na granty. Resort chce zaoszczędzić na kosztow-
nych komisjach konkursowych i w przypadku funduszy na wyposażenie laboratoriów lub na kształce-
nie kadr, komisja ma nie być potrzebna, o ile o przyznaniu funduszy decyduje tylko ocena mierzalnych 
danych. 

Wstępne propozycje zmian zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
MNiSW. Po zebraniu ewentualnych uwag rządowi legislatorzy zaczną przygotowywać szczegółowe zało-
żenia, a następnie projekty ustaw, które mają szansę wejść w życie w drugiej połowie przyszłego roku. 

W czwartek minister nauki poinformowała też, że resort pracuje nad rozwiązaniem, umożliwia-
jącym rektorom przyznawanie nagród (dawniej stypendiów za wyniki w nauce) również studentom 
pierwszego roku. Teraz mogą je dostawać studenci starszych lat, na podstawie wyników uzyskanych 
w poprzednim roku. Młodsi studenci mogliby je otrzymywać np. na podstawie wyników z matury. 
Pierwsze wypłaty tych nagród nastąpią nie wcześniej niż w październiku 2014 roku, bo w budżecie na 
przyszły rok nie przewidziano na to pieniędzy. W 2014 roku ma na ten cel być przeznaczonych 30 mln 
zł, a w kolejnym roku 100 mln. 

Jakub Kamiński 
● Projekt założeń do ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych 
ustaw: 
http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/20/99/20997/20121128_Zalozenia_do_zmiany_ustawy_o_zasa
dach_finansowania_nauki.pdf  
● Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych 
innych ustaw: 
http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/20/99/20996/20121128_zalozenia_do_zmiany_ustawy_-
_Prawo_o_szkolnictwie_wyzszym.pdf  
Źródło: PAP - Nauka w Polsce, data dostępu 30.11.2012 



 7 7 7

Rektorzy polskich uczelni chcą utrzymania budżetu Erasmusa 

Chcemy zdecydowanie zachęcać polityków unijnych, by budżet dla programu „Erasmus dla wszyst-
kich” został utrzymany na odpowiednio wysokim poziomie - mówił w piątek w stolicy prof. Wiesław 
Banyś, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.  

„Uważamy, że mobilność studentów i pracowników naukowych jest niezbywalnym zadaniem 
Unii Europejskiej” - podkreślił przewodniczący KRASP, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
prof. Wiesław Banyś podczas piątkowej konferencji prasowej towarzyszącej Zgromadzeniu Plenarnemu 
KRASP. 

Od 2014 roku siedem różnych programów edukacyjnych - takich jak wspierający mobilność 
studentów i pracowników uczelni program Erasmus Mundus i program Leonardo da Vinci - zastąpi 
program „Erasmus dla wszystkich”. Losy programu zależą od rozstrzygnięć w sprawie budżetu Unii 
Europejskiej. 

Wiceprzewodniczący KRASP prof. Stanisław Bielecki, rektor Politechniki Łódzkiej uspokajał, że 
zmian nie należy się obawiać. Jego zdaniem sprawa mobilności jest dla Unii Europejskiej na tyle waż-
na, że modyfikacje w formule programu nie powinny być niekorzystne, zwłaszcza studentów i młodych 
naukowców. 

Rektorzy zajmowali się również kwestiami finansowania nauki i szkolnictwa wyższego ze środ-
ków krajowych. Rektor UŚ odniósł się m.in. do zapowiadanych przez rząd podwyżek dla pracowników 
uczelni. Przypomniał, że środków na zwiększenie wynagrodzeń nie przewidziano w ustawie budżetowej, 
ale wyznaczono je w rezerwie celowej, którą dysponuje minister finansów. A to, na co wydana zostanie 
rezerwa celowa, może się przecież z czasem zmienić. Banyś podkreślił, że KRASP będzie się wydzieleniu 
tych środków pilnie przyglądać. 

Innym problemem polskich uczelni, o którym wspomniał szef KRASP, jest również brak środ-
ków finansowych na wkłady własne w projekty unijne. Aby móc korzystać ze środków unijnych na re-
alizację jakiegoś projektu, uczelnia musi bowiem wnieść pewien swój wkład środków. „Chcielibyśmy by 
w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020, która być może jest ostatnią turą finansowania szkol-
nictwa wyższego, znalazły się (w polskim budżecie - PAP) pieniądze na wkłady własne” - mówił. Jego 
zdaniem „wkład własny jest piętą achillesową przyszłego programu finansowania szkolnictwa wyższego 
i nauki”. 

Rektorzy wyrazili też zaniepokojenie sytuacją nadchodzących przekształceń szpitali klinicz-
nych, które funkcjonują na uczelniach czy wydziałach medycznych. Jak wyjaśnił rektor UŚ, dotych-
czas szpitale kliniczne były częścią uczelni medycznych bądź uniwersytetów. Środki na funkcjonowa-
nie uzyskiwały więc z dotacji budżetowej przydzielanej poszczególnym uczelniom. Od przyszłego roku 
szpitale kliniczne mają być przekształcane tak, by stawały się pewnego rodzaju spółkami celowymi, 
więc będą dążyły do samofinansowania swoich działań. Rektorzy obawiają się, że to doprowadzi do 
ukształtowania się tak wysokich stawek, np. za korzystanie ze sprzętu, że może przestać on być do-
stępny dla studentów uczelni i wydziałów medycznych. 

Jak przyznał rektor UŚ dotychczas długi szpitali klinicznych rzeczywiście stanowiły dla uczelni 
obarczenie, ale zdaniem KRASP przekształcenia, do których dojdzie po wejściu w życie nowych przepi-
sów, nie są dobrym rozwiązaniem. „Stąd gorący apel do rządzących, aby nad sytuacją szpitali klinicz-
nych zechcieli się jeszcze raz pochylić, żeby nie doprowadzić do tego, byśmy mieli problemy z odpo-
wiednią opieką zdrowotną”. 

KRASP jest dobrowolnym zrzeszeniem rektorów polskich szkół wyższych. Tworzą je polskie 
szkoły wyższe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscypli-
nie. 

Zgromadzenie Plenarne KRASP odbywa się 23 i 24 listopada w Szkole Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie. W programie obrad znajduje się jeszcze m.in. dyskusja nad własnością inte-
lektualną czy nad zamówieniami publicznymi w szkolnictwie wyższym i nauce. 
Źródło: PAP - Nauka w Polsce, data dostępu 26.11.2012 
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Na Zamku Królewskim wręczono nagrody KLIO 

Fot. Fotolia 
Zimna wojna w Europie oraz dorobek XIX-wiecznego fotografa Karo-
la Beyera – to m.in. tematy książek, które zdobyły tegoroczną nagro-
dę KLIO. Laureatów ogłoszono w czwartek na Zamku Królewskim 
w Warszawie podczas inauguracji XXI Targów Książki Historycznej.  

Nagroda Historyczna KLIO jest przyznawana od 1995 roku 
autorom książek i ich wydawcom za szczególny wkład w popularyza-
cję historii. Oceniana jest nie tylko wartość poznawcza książek, ale 
także m.in. ich szata graficzna. Wydawnictwa są również nagradza-
ne za publikację interesujących serii i cykli tematycznych. 

„Nagroda KLIO promuje najwartościowsze pozycje przybliża-
jące współczesnym wiedzę o przeszłości (...). Zakres tematyczny wy-
różnionych prac jest bardzo szeroki: od kultury średniowiecznej po 
historię polityczną i społeczną XX wieku (...). Cały ten wachlarz, 

jeszcze wyraźniej uwidaczniający się w wydarzeniach towarzyszących Targom oraz prezentowanej na 
nich ofercie wydawniczej pokazuje, że przeszłość, nawet ta dalsza i bardzo daleka, nadal jest dla Pola-
ków interesująca i istotna. Od historii uciec, ani jej zapomnieć, nie sposób” – napisał prezydent Broni-
sław Komorowski w liście odczytanym przez swego doradcę Tomasza Nałęcza, który oficjalnie otworzył 
w czwartek XXI Targi Książki Historycznej. 

W jej tegorocznej edycji udział wzięły 164 książki wydane w latach 2011-2012, z czego do fina-
łu przeszło 12 publikacji podzielonych na cztery kategorie tematyczne. 

W kategorii autorskiej zwyciężyła książka Jerzego Holzera „Europa zimnej wojny” (Wydawnic-
two ZNAK, Instytut Studiów Politycznych PAN). Drugą nagrodę przyznano publikacji Eugeniusza Du-
raczyńskiego „Stalin. Twórca i dyktator supermocarstwa” (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, 
Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Bellona), a trzecią - książce Małgorzaty Szpakowskiej „+Wiadomości 
literackie+. Prawie dla wszystkich” (Wydawnictwo W.A.B.). 

Najlepszą publikacją w kategorii monografii okazała się „Wielka trwoga. Polska 1944-1947” 
(Wydawnictwo Znak) Marcina Zaremby. Wyprzedziła ona książki: „Goralenvolk. Historia zdrady (Firma 
Księgarsko-Wydawnicza Kanon) Wojciecha Szatkowskiego (II nagroda) oraz „O kształt polityki polskiej. 
Oblicze ideowo- polityczne i działalność Ruchu Młodej Polski (1979–1989)” (Wydawnictwo Adam Mar-
szałek) Tomasza Sikorskiego (III nagroda). 

Pierwszą nagrodę w kategorii varsaviana przyznano Danucie Jackiewicz za album „Karol Beyer 
(1818-1877) z cyklu „Fotografowie Warszawy” (Dom Spotkań z Historią, Muzeum Narodowe w Warsza-
wie). Laureatem nagrody II stopnia został Jerzy S. Majewski, autor książki „Żydowski Muranów i okoli-
ce” z cyklu „Warszawa nieodbudowana” (Agora). Trzecią nagrodę otrzymał Andrzej Krzysztof Kunert za 
książkę „Komendant podziemnej Warszawy” (Świat Książki). 

Za najlepsze edycje książek wyróżniono wydawnictwa: Oficynę Wydawniczą Aspra-JR, Wydział 
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Archiwum Akt Nowych w War-
szawie za publikację „Proces Romana Romkowskiego, Józefa Różańskiego i Anatola Fejgina w 1957 
roku” (praca zbiorowa) wydaną w cyklu „Polska mniej znana 1944–1989”, Wydawnictwo Naukowe PWN 
za książkę Tomasza Adama Pruszaka „O ziemiańskim świętowaniu” oraz Wydawnictwo Naukowe Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika za publikację „Kobieta w średniowiecznej Europie” Andrzeja Radzimiń-
skiego. 

Przewodniczący konkursowego jury prof. Tomasz Szarota powiedział PAP, że w tym roku jury 
stanęło przed szczególnie dużym wyzwaniem z uwagi na wysoki poziom merytoryczny nominowanych 
do nagrody książek. 

Z historykiem zgodził się dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro. W rozmowie z PAP 
powiedział, że otrzymanie nagrody KLIO to duży honor zarówno dla autorów publikacji historycznych, 
jak i wydawców. Jak tłumaczył, „zaletą KLIO jest to, że nagradza ona zawsze ważne książki, dobre 
z punktu widzenia akademickiego oraz napisane w atrakcyjny sposób. Publikacje te łatwo się czyta 
pomimo tego, że poruszają ważne tematy”. 

Oprócz prof. Szaroty książki nominowane do nagrody oceniało jury w składzie: prof. Tomasz 
Kizwalter, prof. Henryk Samsonowicz, prof. Janusz Tazbir, prof. Jan Kieniewicz, red. Tomasz Łubień-
ski z pisma „Nowe Książki” i red. Marian Turski z „Polityki”. 

Ogłoszenie laureatów nagrody KLIO miało miejsce podczas inauguracji XXI Targów Książki Hi-
storycznej, które potrwają do 2 grudnia w Arkadach Kubickiego stołecznego Zamku Królewskiego. 

Podczas imprezy swoją ofertę prezentuje ponad 220 wystawców: wydawcy książek historycz-
nych, wydawnictwa muzealne, wydawnictwa biblioteczne, instytucje kultury, producenci gier planszo-
wych i strategicznych, producenci filmowi. 

Patronem medialnym targów jest portal historyczny Polskiej Agencji Prasowej i Muzeum Histo-
rii Polski www.dzieje.pl. 
Źródło: PAP - Nauka w Polsce, data dostępu 30.11.2012 



 9 9 9

Wyszukiwarka tekstów naukowych w PDF-ie: świetny FreeFullPDF 

Tygodniowa przerwa z wpisami na „Warsztacie…” spowodowana była tym, że ostatnie kilka dni spędzi-
łem, przekopując się przez różne książki i czasopisma w bibliotekach. Kiedy ja fizycznie przeszukiwa-
łem zbiory (oczywiście z drobną pomocą katalogów i multiwyszukiwarek), Arkadiusz Sołtysiak podesłał 
mi link do bardzo ciekawej wyszukiwarki tekstów naukowych. 
W swoich zakładkach mam różne narzędzia, które służą mi do przeszukiwania „czeluści internetu” 
i wydobywania tekstów (np. BookFinder, o którym już kiedyś pisałem 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/biblioteka-ebookow-nastepca-library-nu-czyli-bookfinder/). 
Jednakże FreeFullPDF [http://www.freefullpdf.com/] był mi obcy. A że go trochę potestowałem, to 
chciałbym Czytelnikom zarekomendować to narzędzie, bowiem jest tego warte. 

 

Kilka słów o FreeFullPDF. FreeFullPDF to wyszukiwarka pełnotekstowych plików, która prze-
szukuje również zawartość tychże plików. W tej chwili indeksuje ponad 80 milionów PDF-ów. Jak piszą 
autorzy (skupieni wokół KnowMade SARL):  

The aim of FreeFullPDF.com is to increase the visibility and ease of use of open access scien-
tific journals, theses, posters and patents. All scientific subjects are covered and all content are freely 
available in PDF format. 

Warto dodać tę wyszukiwarkę do zakładek, bowiem pozwała odkryć pliki niewidoczne dla in-
nych wyszukiwarek (np. Google Scholar). A żeby być precyzyjnym: nie tylko pokazuje „inne wyniki”, ale 
również inaczej je prezentuje. Ja na próbę wpisałem do wyszukiwarki autora, który nazywa się „John 
D. Peters” (o jego książce kiedyś pisałem w tym wpisie: 
http://ekulczycki.pl/teoria_komunikacji/historia-idei-komunikacja-spoleczna/) – wyskoczyły mi wy-
niki, dzięki którym odkryłem kilka tekstów, których wcześniej nie znałem. Próbowałem wpisywać ko-
lejne nazwiska – i znów miłe zaskoczenie.  

Nie piszę, że jest to wyszukiwarka idealna, która może coś zastąpić – absolutnie nie. Tak samo 
jak i Google nie jest narzędziem „ogarniającym internet”. Chodzi mi jedynie o to, że warto włączyć Fre-
eFullPDF do swojego warsztatu. 

Warto przeczytać również: 
● Repozytorium jest ważne dla naukowców i uczelni. AMUR jako wzór: 

http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/repozytorium-jest-wazne-dla-naukowcow-i-uczelni-
amur-jako-wzor/  

● Google Scholar rozwija się – dodano rekomendacje na podstawie profilu: 
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/google-scholar-rozwija-sie-dodano-rekomendacje-na-
podstawie-profilu/  

● Ubuntu + Zotero + LibreOffice – świetny kombajn do pisania publikacji naukowych: 
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/ubuntu-zotero-libreoffice-swietny-kombajn-do-
pisania-publikacji-naukowych/  

● Google Scholar Metrics – nowe narzędzie bibliometryczne: 
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/google-scholar-metrics-nowe-narzedzie-
bibliometryczne/  

● „Publish or Perish” – poradnik dla autorów. Znajdź swoje cytowania i indeks Hirscha: 
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/publish-or-perish-poradnik-dla-autorow-znajdz-swoje-
cytowania-i-indeks-hirscha/  

Emanuel Kulczycki 
Źródło: Warsztat badacza komunikacji, data dostępu 26.11.2012 
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Nowa wyszukiwarka czasopism punktowanych 

W oczekiwaniu na decyzję ministerstwa w sprawie poprawienia aktualnie obowiązującego wykazu 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/lista_czasopism_punktowanych/] oraz na nową ocenę czaso-
pism proponuję zerknąć na nową wyszukiwarkę. Do tej pory Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego na swojej stronie zamieszcza wykaz jedynie w formie trzech plików PDF. Dla przypomnienia: tak, 
mamy rok 2012. 

Jedyna opcja w miarę przyzwoitego przeszukiwania wykazu to wyszukiwarka stworzona przez 
Index Copernicus [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/wyszukiwarka-czasopism-punktowanych-
index-copernicus-nie-podoba-mi-sie-takie-rozwiazanie/]. O tym rozwiązaniu pisałem jakiś czas temu 
i wypunktowałem, dlaczego tak bardzo mi się ono nie podoba. Oprócz tych wszystkich wskazanych 
mankamentów muszę stwierdzić, że jest ona po prostu niewygodna, ale… Index Copernicus posiada 
dane, których nikt inny nie ma. Dlatego też analizy wykazu trzeba robić po części „na piechotę”. Tak 
jak to zrobił np. Splendor z analizą błędów i pomyłek wykazu 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/analiza-bledow-nowego-wykazu-czasopism-stworzona-przez-
splendor/]. 

 
Wyszukiwarka czasopism punktowanych 

Otrzymałem informację, że dzisiaj została – w sposób „oddolny” – odpalona wyszukiwarka 
„Czasopism punktowanych” [http://czasopismapunktowane.pl/]. I bardzo dobrze się stało.  

Przede wszystkim dlatego, że jest to bardzo prosta, ale szybko i użyteczna wyszukiwarka. Wy-
starczy zacząć wpisywać pierwsze litery lub cyfry i już otrzymujemy wyniki. Czyli jest to zrobione tak, 
jak powinno być. Oczywiście wyszukiwarka dopiero dzisiaj ruszyła, także nie możemy się zbyt wielu 
funkcji (poza prostym wyszukiwaniem) spodziewać. 

Wiele rozwiązań nie możemy się też spodziewać również dlatego, że jak napisał mi Autor wy-
szukiwarki – Pan Marcin Kmieć – dane musiały zostać „wyssane z PDF-ów”. W wyszukiwarce możemy 
przeszukiwać po słowach z tytułu oraz po ISSN. Autor zaznaczył również, czy dane czasopismo znajdu-
je się na „liście filadelfijskiej” (nie do końca jest to precyzyjne sformułowanie, ale wnioskuję, że chodzi 
o obecność w części A wykazu) [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/lista-filadelfijska-czyli-co/]. 

Wszystkie działania związane z wykazem czasopism punktowanych jasno pokazują, że cały 
proces informowania o wynikach oceny czasopism mocno szwankuje. Uważam, że gdyby te dane zosta-
ły uwolnione, można byłoby stworzyć porządną wyszukiwarkę – jeśli nie serwis – która byłaby przydat-
na dla środowiska akademickiego (chodzi dokładnie tylko o te dane, które można uzyskać rejestrując 
się (!) w serwisie Index Copernicus).  

Ministerstwo oczywiście nie udostępnia danych związanych z wykazem czasopism.  
Chyba najwyższa pora wystąpić do MNiSW z wnioskiem o udostępnienie wszystkich danych. 

Robiliście kiedyś coś takiego? Od czego rozpocząć? 
Emanuel Kulczycki 

Źródło: Warsztat badacza komunikacji, data dostępu 28.11.2012 
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Eduroam: darmowy internet akademicki w 58 krajach na świecie 

Gdy napisałem wpis o wykorzystaniu iPada [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/ipad-jako-
narzedzie-dla-naukowca-i-dydaktyka-warto] w pracy akademickiej, D. zasugerował, że interesujący 
mógłby być post o eduroam [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/ipad-jako-narzedzie-dla-
naukowca-i-dydaktyka-warto/#comment-712604652]. W pierwszej chwili pomyślałem: „po co opisy-
wać koło?”. Później jednakże sam w myślach zrugałem siebie: przecież znam niewiele osób, które wie-
dzą o możliwościach eduroam i o tym, jak bardzo może to ułatwiać „akademickie życie z internetem”. 
A czasami wręcz nie tylko ułatwiać, ale i umożliwiać, będąc jedynym wyjściem do korzystania z WiFi. 
Postanowiłem zatem napisać kilka słów: skierowane są one przede wszystkim do tych osób, które mo-
głyby korzystać z tego rozwiązania, ale nie wiedzą, że jest ono dla nich dostępne lub nie wiedzą, że jest 
to naprawdę bardzo przydatne narzędzie. 

Czym jest eduroam? Projekt eduroam (education roaming) [http://www.eduroam.org/] został 
uruchomiony w 2003 roku, a jego celem jest umożliwienie wszyskim pracownikom instytucji akade-
mickich (naukowcom, nauczycielom, studentom, pracownikom administracyjnym i technicznym) bez-
płatnego i bezpiecznego dostępu do internetu. 

Innymi słowy: jeżeli macie adres emailowy w domenie „edu”, to najprawdopodobniej możecie 
korzystać z dobrodziejstwa eduroam. A na czym polega to dobrodziejstwo? A na tym, że po jednorazo-
wym skonfigurowaniu swojego urządzenia (laptopa, netbooka, tabletu, smartfona) możecie korzystać 
bezpłatnie z WiFi w 58 krajach, w bardzo wielu budynkach uniwersyteckich.  

Wygląda to po prostu tak, że ja – jako pracownik Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – skon-
figurowałem sobie eduroa w laptopie i przyjeżdżając np. do Torunia czy Rzeszowa na konferencję, która 
odbywa się w budynkach uniwersyteckich – mogę korzystać z WiFI automatycznie – nie muszę niczego 
konfigurować. Jest to bardzo przydatne i wygodne – a czasami jedyne wyjście do korzystania z WiFi. 

Dla przykładu: w zeszłym tygodniu byłem w angielskiej bibliotece, w której dostęp do WiFi był 
możliwy na dwa sposoby: 1) sieć wewnętrzna dla pracowników i studentów + 2) eduroam. Innej możli-
wości nie było, ale mnie to nie martwiło, bowiem po uruchomieniu komputera miałem natychmiastowy 
dostęp do sieci. 

Poniżej znajduje się krótki filmik, który obrazuje zasady działania tego rozwiązania. 

Jak „dostać się” do eduroam? 

 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TVCmcMZS3uA 

Przede wszystkim musicie odnaleźć swoją instytucję na liście polskich jednostek, które wdro-
żyły eduroam (lista znajduje się na końcu wpisu). Następnie najlepiej znaleźć szczegółowe wytyczne 
dotyczące tego, jak skonfigurować urządzenie. Czy to jest trudne? Tak, to zadanie ma wiele kroków, 
chyba, że używacie np. iPada (ten łączy się „obok” certyfikatów).  

Łączyliście się kiedyś z nową siecią WiFi? Podłączenie do eduroam jest właśnie takim zabie-
giem, z tą różnicą, że trzeba wgrać specjalny „uczelniany” certyfikat. A z potrzebnych danych potrzebu-
jecie tylko maila uczelnianego oraz hasło do niego.  

Na stronie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znajduje się instrukcja skonfigu-
rowania komputera dla systemu Windows 7 (są oczywiście również inne instrukcje) – zobaczcie jak to 
wygląda [http://eduroam.amu.edu.pl/konf/windows7.html]. Czasami warto poprosić osobę bardziej 
obeznaną w kwestii konfiguracji, jeśli będziecie mieli problem. 
Ważna uwaga: na szczęście dany komputer konfigurujemy tylko raz! 
Eduroam na świecie. Eduroam jest międzynarodowym przedsięwzięciem i w tej chwili jest dostępny 
w 58 krajach. Pełną listę terytoriów, na których możemy używać tego rozwiązania znajdziecie tutaj: 
http://www.eduroam.org/index.php?p=where. 
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Eduroam w Polsce. Polska mapa eduroam również wygląda przyzwoicie. Poniżej zamieściłem 
mapkę z naniesionymi jednostkami, które wdrożyły eduroam. A poniżej mapki macie dostęp pełnej 
listy instytucji, w których będziecie mogli korzystać z tego akademickiego WiFi. Po kliknięciu na nazwę 
instytucji, wyświetlą się lista budynków, w których eduroam działa. 

 

● Lista polskich jednostek. Spis polskich jednostek, w których dostępny jest eduroam. Po kilknięciu na 
jednostkę uzyskuje się szczegółowe dane: http://www.eduroam.pl/index.php?lang=en&page=lista  

Emanuel Kulczycki 
Źródło: Warsztat badacza komunikacji, data dostępu 28.11.2012 

________________________________________________________________ 

Od redaktora  
Zajrzyj koniecznie na stronę internetową naszej Sekcji: http://biblioteka.wsb-
nlu.edu.pl/biuletyn.html, którą redagują koleżanki i koledzy z Biblioteki Wyższej 
Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu. 

Prośba o wzajemność... Będę wdzięczny niezmiernie za aktywne redagowanie na-
szego elektronicznego informatora, czyli o nadsyłanie informacji: 
● o planowanych konferencjach i seminariach naukowych (wraz z adresem stro-
ny internetowej); 
● o spotkaniach metodycznych i warsztatowych;  

● o nowościach wydawniczych (będę wdzięczny za elektroniczną wersje okładki oraz spisu treści);  
● o sposobie ich bezpłatnego pozyskania lub o warunkach zakupu;  
● o zakończonych badaniach naukowych, w tym o zakończonych przewodach doktorskich i habilita-
cyjnych;  
● o innych faktach, które można zamieścić w kronice dokumentującej działalność naukowo-badawczą 
bibliotek niepaństwowych szkół wyższych.  
Zapewniam rozpowszechnienie informacji w formie niniejszego informatora Sekcji Bibliotek Niepań-
stwowych Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – ISBNik. Serdecznie dziękuję i po-
zdrawiam 

Wojciech Rozwadowski 
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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.  


