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Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych  
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

R. 8, z. 4 (209): poniedziałek, 28 stycznia 2013 roku 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aktualności ISBNika znajdziesz na Facebooku !!!! 
http://www.facebook.com/pages/ISBNik-informator-Sekcji-bibliotek-nsw-ZG-

SBP/268166269865948 

KONFERENCJE BRANŻOWE I NAUKOWE – zapowiedzi 

 

Budowanie relacji z klientem  
15. Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Wyższych Szkół Niepublicznych 
Poznań, 12-13 września 2013 roku  

Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu zaprasza na jubileuszową 15. Ogólnopolską Konfe-
rencję Bibliotek Wyższych Szkół Niepublicznych w Polsce. Konferencja „Budowanie relacji z klientem” 
odbędzie się 12 i 13 września 2013 roku w Poznaniu. 

Celem konferencji jest wymiana poglądów na temat budowania i utrzymywania szeroko poję-
tych relacji z klientem (zewnętrznym oraz wewnętrznym). 

Tematyka referatów winna się mieścić w obszarach związanych z budowaniem relacji z klien-
tem w bibliotece. 

Przykładowe zagadnienia tematyczne 
1. Relacje z klientami wewnętrznymi (studenci, pracownicy naukowi, bibliotekarze, działy 
uczelni): 

• badania klienta, 
• budowanie efektywnego zespołu, 
• zarządzanie pracownikami, 
• zakłócenia w relacjach (stres, mobbing, asertwność). 

2. Relacje z klientami zewnętrznymi: 
• relacje z dostawcami (księgarze, wydawcy, hurtownicy, dostawcy programów i baz danych, prenume-

ratorzy, darczyńcy, introligatorzy), 
• relacje z pośrednikami (inne biblioteki, organizacje, stowarzyszenia, mass media). 

3. Narzędzia komunikacji z klientem: 
• nowoczesne serwisy społecznościowe (blogi, facebook, twitter i inne), 
• extranet, 
• kontakt bezpośredni, 
• poczta elektroniczna, telefon. 

Kontakt. Wszelkie zapytanie odnośnie konferencji prosimy kierować pod wskazane dane kon-
taktowe: 

● kwestie organizacyjne (opłaty, dojazd, noclegi itp.):  
○ Ewa Anna Cywińska, konferencja15@wsb.poznan.pl, tel. 61 655-33-61 
● sprawy programowe i dotyczące referatów:  
○ Janina Przybysz, janina.przybysz@wsb.poznan.pl, tel. 61 655-33-62;  
○ Paweł Pioterek, pawel.pioterek@wsb.poznan.pl, tel. 61 655-33-61 
● sponsorzy:  
○ Mariusz Nowak, nowak@wsb.poznan.pl, tel. 61 655-33-60 
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Korespondencję listową prosimy przesyłać na adres: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu: Bi-
blioteka (XV Konferencja), Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań 
Więcej informacji na temat wydarzenia dostępne jest pod adresem: www.wsb.pl/poznan/xv-
ogolnopolska-konferencja-bibliotek-wyzszych-szkol-niepublicznych-w-polsce. 
Źródło: Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, data dostępu 22.01.2013 

Biblioteka – Twój czas, Twoje miejsce  
8. Forum Młodych Bibliotekarzy w Olsztynie  
– warsztaty edukacyjne 
Olsztyn, 12-13 września 2013 roku 

VIII Forum Młodych Bibliotekarzy odbędzie się w dniach 
12-13 września 2013 roku pod hasłem „Biblioteka – Twój 
czas, Twoje miejsce”. 

Biblioteka jest miejscem z dużym potencjałem, któ-
re możemy kształtować w twórczy sposób, dostosowując je 

do potrzeb naszych użytkowników. Jako młodzi bibliotekarze mamy mnóstwo atutów, które pozwolą 
nam zaproponować efektywne i ciekawe formy spędzania czasu w bibliotece. Pracując w bibliotece, 
sami również zyskujemy czas i możliwość rozwoju zawodowego i osobistego, których nie mielibyśmy 
gdzie indziej. 

Wykorzystajmy tę szansę podczas VIII FMB w Olsztynie – doskonalmy się na korzyść naszych 
użytkowników, rozwijajmy własne mocne strony i wzmacniajmy nasze atuty, dyskutujmy o naszej roli 
w bibliotekach XXI wieku. Niech to będzie nasz czas i nasze miejsce! 

Pytania do organizatorów: 8fmb@sbp.pl 
Organizatorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Wojewódzka Biblioteka Publiczna 

im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie, Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie, Bibliote-
ka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 23.01.2013 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 

Podkarpackie Studia Biblioteczne  

Podkarpackie Studia Biblioteczne” to otwarte, elektroniczne czasopismo na-
ukowe (recenzowane) poświęcone zagadnieniom z zakresu bibliotekoznaw-
stwa, informacji naukowej i komunikacji. To platforma wymiany doświad-
czeń oraz publikowania rozważań teoretycznych dla bibliotekarzy, pracow-
ników naukowych oraz innych osób zainteresowanych poruszaną tematyką 
z regionu Podkarpacia oraz całej Polski.  

Naszą aspiracją jest dołączenie do grupy cenionych w środowisku 
bibliotekoznawczym czasopism, które warto czytać. I do których warto pi-
sać.  

UWAGA! Drugi numer „Podkarpackich Studiów Bibliotecznych” ukaże się 
w lutym 2013 roku. 

Czekamy na artykuły poświęcone w szczególności następującym za-
gadnieniom: 
● współczesna problematyka bibliotekarstwa polskiego i zagranicznego, 

● historia książki, bibliotek i piśmiennictwa (zwłaszcza z regionu Podkarpacia), 
● informacja naukowa i źródła informacji, 
● najnowsze trendy praktyki bibliotecznej i komunikacji naukowej, 
● w formie komunikatów - informacje, sprawozdania z życia bibliotek, konferencji, imprez bibliotecz-
nych, 
● recenzje publikacji z zakresu bibliologii, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej 
Wszystkie artykuły udostępniane są na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa. 

Podkarpackie Studia Biblioteczne, Nr 1 (2012) 

● Od Redakcji: http://psb.univ.rzeszow.pl/od-redakcji  
● Artykuły: http://psb.univ.rzeszow.pl/artykuly012012  
● Bożena Jaskowska, Mariusz Głowacki - Wykorzystanie CMS Drupal do zarządzania treściami on-line 

Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego: http://psb.univ.rzeszow.pl/wykorzystanie-cms-
drupal-do-zarzadzania-tresciami-line-biblioteki-uniwersytetu-rzeszowskiego  

● Joanna Ziaja - Literatura elektroniczna a czytelnictwo młodzieży akademickiej: 
http://psb.univ.rzeszow.pl/literatura-elektroniczna-czytelnictwo-mlodziezy-akademickiej  
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● Łukasz Opaliński - Niealfabetyczne systemy piśmiennicze a komunikacja językowa w Internecie: 
http://psb.univ.rzeszow.pl/niealfabetyczne-systemy-pismiennicze-komunikacja-jezykowa-w-
internecie  

● Anna Delimat - Wizerunek bibliotekarza w wybranych współczesnych utworach literackich: 
http://psb.univ.rzeszow.pl/wizerunek-bibliotekarza-w-wybranych-wspolczesnych-utworach-
literackich  

● Komunikaty: http://psb.univ.rzeszow.pl/komunikaty012012  
● Bożena Janda - Nowoczesna biblioteka cyfrowa – o projekcie Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa: 

http://psb.univ.rzeszow.pl/nowoczesna-biblioteka-cyfrowa-o-projekcie-podkarpacka-
biblioteka-cyfrowa  

● Sylwia Majdosz - Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego do bibliotek w Danii i Niemczech w dniach 2-7 
grudnia 2011: http://psb.univ.rzeszow.pl/sprawozdanie-z-wyjazdu-studyjnego-do-bibliotek-w-
danii-i-niemczech-w-dniach-2-7-grudnia-2011  
Pełne wydanie bieżącego numeru PSB w formacie PDF znajduje się w zasobach Podkarpackiej 

Biblioteki Cyfrowej: http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=8579  
Wersja na e-czytnik:  
● ePUB: http://psb.univ.rzeszow.pl/sites/default/files/ebook/psb_1-2012.epub  
● MOBI: http://psb.univ.rzeszow.pl/sites/default/files/ebook/psb_1-2012.mobi  

 
Podkarpackie Studia Biblioteczne dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. 

Źródło: Podkarpackie Studia Biblioteczne, data dostępu 22.01.2013 

Z ŻYCIA SEKCJI 

Wyjazd studyjny do Normandii i Bretanii  
od 29 czerwca do 7 lipca 2013 roku 

Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie serdecznie zapra-
sza na wyjazd studyjny do bibliotek w dniach od 29 czerwca do 7 lipca 2013 roku. 
Wyjazd i przyjazd do Katowic (możliwość dosiadania się na trasie przejazdu). 
Zaproszeni jesteśmy: 
● do Biblioteki Uniwersytetu w Rouen (Górna Normandia) 
● do Biblioteki Uniwersytetu w Caen (Dolna Normandia) 
● do Biblioteki Uniwersytetu w Rennes (Bretania) 

Zapoznamy się z działalnością i usługami bibliotecznymi bibliotek akademickich północnej 
Francji, nawiążemy kontakty, wymienimy doświadczenia i zainicjujemy współpracę z francuskimi bi-
bliotekarzami.  

Program obejmuje również zwiedzanie pięknych zabytkowych miast: Kolonii (Niemcy), Amiens 
(Francja, region Pikardia), Rouen i Caen (Normandia), Rennes, Lannion i ST-Malo (Bretania). Złożymy 
wizytę w miejscu historycznego lądowania Aliantów podczas II Wojny Światowej, na plaży Omaha. 
Przejeżdżać będziemy przez nadmorskie pejzaże Alabastrowego Wybrzeża oraz Wybrzeża Różowego 
Granitu. Odwiedzimy perłę francuskich zabytków, opactwo Mont ST-Michel oraz potężny zamek 
w Fougeres. Zwieńczeniem naszego wyjazdu będzie Paryż. 
● Szczegółowy program wyjazdu: 
http://www.nowyebib.info/images/stories/wiadomosci_2/program_wyjazdu.doc  

Koszt około 2200 zł od osoby. Cena obejmuje przejazd autokarem, 7 noclegów ze śniadaniami 
oraz ubezpieczenie. Cena nie obejmuje wyżywienia (za wyjątkiem śniadań) oraz biletów wstępu do 
obiektów turystycznych. 

Organizator: Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzo-
wie pod auspicjami Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddział w Katowicach (wystawiamy ra-
chunki). 

Kontakt: Karina Szołtysik, Bogumiła Urban, tel: 32 3498471, 32 3498423, 32 3498505, fax. 
32 3498475, e-mail: kszoltys@chorzow.wsb.pl, burban@chorzow.wsb.pl  
Źródło: Bogumiła Urban, korespondencja nadesłana 25.01.2013 
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INFORMACJE DLA FACHOWCÓW 

Punkty za publikacje – ściąga w PDF 

Chociaż rozporządzenie [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/aktualnie-obowiazujace-definicje-
oraz-punkty-za-publikacje-ogloszono-rozporzadzenie-w-dzienniku-ustaw/] dotyczące punktacji po-
szczególnych publikacji naukowych zostało ogłoszone w lipcu zeszłego roku, to wciąż wiele osób ma 
problemy z przyporządkowaniem liczby punktów do danego rodzaju publikacji. Skąd to wiem? Cho-
ciażby po liczbie maili z podstawowymi pytaniami. 

Dlaczego też zdecydowałem się zrobić małą dwustronicową ściągę, w której znajdują się naj-
ważniejsze rzeczy, jakie trzeba wiedzieć. Miłego pobierania i mam nadzieję, że będzie przydatne! 

Emanuel Kulczycki 
● Kliknij i pobierz „Punkty za publikacje”: http://ekulczycki.pl/wp-
content/uploads/2013/01/punkty_za_publikacje.pdf  

 

Publikacja jest dostępną na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska: 
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ 

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autora: Emanuel Kulczycki. 
Wersja „Punkty za publikacje”: 1.1 

Źródło: Warsztat badacza, data dostępu 25.01.2013 

Afiliacja i liczba N. Zmory parametryzacji jednostek naukowych 

Wielkimi krokami zbliża się ocena jednostek naukowych 2013 ro-
ku, a w związku z tym na wszystkich uczelniach rozpoczął się go-
rący okres. A przynajmniej powinien taki być, bo parametryzacja 
jest wielkim i trudnym przedsięwzięciem. Jednym z efektów semi-
narium we Wrocławiu 
[http://www.dsw.edu.pl/aktualnosci/aktualnosc/news/seminari

um-dla-nauczycieli-akademickich-dsw/], na którym miałem przy-
jemność występować, była długa rozmowa z organizatorką na te-
mat problemów z rozporządzeniem, które wyznacza ramy parame-
tryzacji. 

Dlatego też zdecydowaliśmy się z Ewą Rozkosz 
[http://www.edukacjainformacyjna.pl/] – specjalistą ds. doku-

mentacji i informacji naukowej z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu – która jest „główną 
współautorką” tego wpisu, opublikować tekst na temat problemów z „afiliacją i liczbą N”. Powstał on 
głównie dlatego, że pomimo najszczerszych chęci nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć pewnych kwestii. 
Dlatego też nie zakładamy, że wiemy wszystko, a tutaj tylko „oświecamy nieoświetlonych”. Jeżeli w na-
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szej argumentacji jest oczywisty błąd, to za wskazanie go będziemy bardzo wdzięczni. Wszelkie takie 
uwagi na pewno przydadzą się nie tylko nam. […] 

Emanuel Kulczycki 
● Cały wpis znajdziesz pod adresem: http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/afiliacja-i-liczba-n-zmory-
parametryzacji-jednostek-naukowych/, data dostępu 23.01.2013 

NCN pisze o „czarnej liście recenzentów” i planowanych zmianach 

Przedwczoraj [22 stycznia 2013 roku] pisałem o wynikach ankiety 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/wyniki-ankiety-obywateli-nauki-pt-poprawny-ncn/] przepro-
wadzonej przez Obywateli Nauki. Już po trzech dniach pojawiła się oficjalna odpowiedź NCN – komen-
tarze dyrektora Narodowego Centrum Nauki prof. Andrzeja Jajszczyka. Gorąco zachęcam do lektury 
całego dokumentu [http://ncn.gov.pl/pliki/Poprawmy-NCN-wyniki-
ankiety_24_01_2013_Komentarze_A_Jajszczyka.pdf] - ja poniżej zamieściłem ciekawe cytaty. 

 

Cytaty z komentarza 
● Z uwagą śledzimy głosy naukowców, również te wyrażone za pośrednictwem wzmiankowanej 

ankiety, i bierzemy je pod uwagę w wewnętrznych dyskusjach na temat ulepszenia funkcjonowania 
NCN. „Obywatele Nauki” nie mogą jednak zakładać, że poważna agencja grantowa dysponująca znacz-
nymi środkami publicznymi będzie zmieniała natychmiast swoje procedury w odpowiedzi na mocno 
niespójne i często wzajemnie sprzeczne wyniki ankiety, w której wzięło udział kilkadziesiąt osób. 

● Obecnie pracujemy nad rozwiązaniami, które umożliwią zredukowanie liczby pól w formula-
rzu wniosku, co do których istnieje wymóg ich uzupełnienia w obu językach. Niewątpliwie część z tych 
udogodnień uda nam się wprowadzić już w bieżącym półroczu. 

● Począwszy od konkursów, które ogłosimy w marcu, NCN będzie wymagał jedynie listy zadań 
badawczych, które mają być wykonane, bez konieczności podawania okresu realizacji poszczególnych 
zadań i ich kosztów. Dodam od siebie, ze to decyzja kontrowersyjna, którą Rada NCN podjęła po wie-
lomiesięcznych dyskusjach. Harmonogramy nie są „niemerytorycznym przejawem biurokratyzacji”, ale 
mają pokazać ekspertom, że wnioskodawca ma w ogóle jakiś pomysł dotyczący przebiegu badań. 

● System odwoławczy w NCN nie jest fikcyjny. Warto pamiętać, że decyzje o kwalifikacji wnio-
sków są podejmowane przez cały, typowo kilkunastoosobowy, zespół ekspertów, a recenzje mają wy-
łącznie charakter pomocniczy. Możliwość odpowiadana na zarzuty ekspertów wydłużyłaby niepomier-
nie cały proces oceny (jak to się ma do postulatu skrócenia go do trzech miesięcy zgłoszonego powy-
żej?). Od nowej edycji konkursów wprowadzamy we wniosku sekcję wypełnianą przez składających 
wniosek wcześniej odrzucony. W tej sekcji będzie można napisać co w nowozgłoszonym wniosku po-
prawiono, w porównaniu z wnioskiem odrzuconym – czyli de facto będzie to odpowiedź na wcześniejsze 
uwagi ekspertów. 
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● Systematycznie eliminujemy ekspertów, zarówno biorących udział w panelach, jak i ze-
wnętrznych, co do których mamy podejrzenia, że są nieuczciwi bądź niekompetentni. Taka „czarna 
lista” z oczywistych powodów nie może zostać jednak upubliczniona.  
Źródło: Warsztat badacza, data dostępu 24.01.2013 

 

Statystyka zasobów elektronicznych w bibliotekach szkół wyższych  

Na stronie Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich 
[http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/StatEl.php] zamieszczono dane statystyczne, 
dotyczące licencjonowanych zasobów elektronicznych w polskich bibliotekach szkół wyższych (stan na 
31.12.2012 roku). 

Materiały będące rezultatem prac zespołu roboczego KDBASP (lista zespołu StatEL za 2012 
roku) zawierają: 

● wprowadzenie do zasad liczenia zasobów elektronicznych, 
● tabelę z danymi w formacie PDF i XLS, 
● załączniki (dane z baz EBSCO i ProQuest). 
Dane zawarte w tabeli można wykorzystywać w sprawozdaniach i ankietach do GUS, AFBN czy 

rankingu Rzeczypospolitej - Perspektyw. 
Nadesłała: Lidia Derfert-Wolf 

Źródło: Elektroniczna Biblioteka: portal bibliotekarzy i pracowników informacji, data dostępu 26.01.201 

Odjazdowy Bibliotekarz 2013 – najważniejsze informacje 

 
 
Zapraszamy do udziału w czwartej edycji akcji Odjazdowy Bibliotekarz. W 2013 
roku liczymy na równie duże zainteresowanie, jak w roku ubiegłym. Poniżej znaj-
dują się najważniejsze informacje organizacyjne, pełny regulamin akcji zostanie 
opublikowany w lutym. […] 
 
 
 
Cały artykuł znajdziesz tutaj: 
http://odjazdowybibliotekarz.pl/2013/01/21/odjazdowy-bibliotekarz-2013-

najwazniejsze-informacje/, data dostępu 21.01.2013  

Wrocławskie Targi Książki Naukowej: w marcu 19. edycja  

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej zaprasza wydaw-
ców do udziału w XIX Wrocławskich Targach Książki Naukowej, 
jakie odbędą się od 20 do 22 marca w Centrum Kongresowym Poli-
techniki Wrocławskiej przy ul. Janiszewskiego 8 (budynek D-20) 
w pobliżu pl. Grunwaldzkiego.  

- Dołożymy wszelkich starań, aby kolejna edycja naszych 
Targów stała się dla wydawców sukcesem w promowaniu publika-
cji o charakterze specjalistycznym i edukacyjnym. Zapewniamy 

szeroką promocję i reklamę Targów w prasie, radiu i telewizji. W czasie trwania imprezy planujemy 
zorganizowanie konferencji oraz spotkania wydawców uczelnianych – zapewnia Halina Dudek, dyrek-
tor Oficyny Wydawniczej Politechniki Wrocławskiej. Podobnie, jak w latach ubiegłych odbędą się trzy 
konkursy, w pierwszym z nich jury składające się ze specjalistów z różnych dziedzin nauki rozstrzy-
gnie, która publikacja naukowa charakteryzuje się najtrafniejszą szatą edytorską, w drugim czytelnicy 
wybiorą najciekawszą ich zdaniem książkę, a w trzecim specjalnie powołana komisja wytypuje najlepiej 
zorganizowane stoisko – dodaje.  

Organizatorzy oferują stoiska o powierzchni 2, 6 i 8 m kw, a cena wynosi 390 zł + VAT za 1 m 
kw. Istnieje poza tym możliwość udziału na stoisku kolektywnym. Ponieważ liczba stoisk jest ograni-
czona, o udziale w imprezie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy targów oferują także pomoc 
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w rezerwacji pokoi hotelowych. Więcej informacji: Zofia Jasina z działu marketingu i reklamy Oficyny 
Wydawniczej PWr, tel. (71) 3203823. (fran)  
Źródło: Rynek Książki.pl, data dostępu 21.01.2013 

Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych 
– konkurs na plakat Tygodnia Bibliotek 2013 

Jak co roku, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje konkurs na plakat promujący Tydzień 
Bibliotek. Tegoroczne hasło „Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych” pozwala w różnych formach po-
kazać pozytywne zmiany, które zachodzą w naszych placówkach. Taka biblioteka staje się miejscem 
inspiracji i realizacji wielu niezwykłych pomysłów na promowanie literatury i zachęcanie do sięgania 
po książki każdego odbiorcę, bez względu na wykształcenie, wiek czy światopogląd.  

Więcej informacji na temat konkursu na plakat Tygodnia Bibliotek 2013: 
http://www.sbp.pl/konkurs/informacje?konkurs_id=7190  
Zgłoszenia prac przyjmujemy poprzez formularz pod adresem: 
https://www.sbp.pl/konkurs/zgloszenie?konkurs_id=7190 

 

Zapraszamy wszystkie biblioteki do aktywnego udziału w konkursie na plakat. Informacje o przebiegu 
tegorocznej edycji, konkursie na działanie promujące czytelnictwo oraz wiadomości z bibliotek, będzie 
można znaleźć w serwisie http://www.sbp.pl/tydzienbibliotek 

Redakcja portalu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa,  

email: redakcja.portal@sbp.pl; tel. 22 608-28-25 
Źródło: Małgorzata Szmigielska, korespondencja nadesłana 25.01.2013 

Ogólnopolski konkurs SBP: Bibliotekarz Roku 2012 

W imieniu Zarządu Głównego SBP ogłaszam rozpoczęcie trzeciej edycji Ogólnopol-
skiego Konkursu na Bibliotekarza Roku. Kandydatów do tego tytułu znajdziemy 
wśród tych bibliotekarzy, którzy w 2012 roku byli autorami ciekawych inicjatyw 
i wymiernych osiągnięć. Jest ich w naszym środowisku wielu, o czym najlepiej 
świadczy fakt, że mimo problemów finansowych biblioteki modernizują swoje lokale 
i wyposażenie, unowocześniają metody pracy, stale poszerzają też ofertę dla czytel-
ników. Dzieje się tak najczęściej za sprawą kreatywnych i ambitnych bibliotekarzy, 
którzy swoją wizję pracy w nowoczesnej bibliotece i chęć służenia ludziom potrafią 

wprowadzić w czyn. Promując ich dokonania promujemy nasz, ważny społecznie zawód bibliotekarza. 
Formuła Konkursu jest otwarta. Kandydaci mogą reprezentować różne typy bibliotek, a oce-

niane dokonania dotyczą różnych obszarów aktywności zawodowej. Każdy też może zgłaszać kandyda-
tów pod warunkiem uzyskania ich zgody na udział w Konkursie. Gorąco zachęcam: rozejrzyjcie się wo-
kół, doceńcie wysiłki pracowników bibliotek i zgłaszajcie wyróżniających się bibliotekarzy! Zapraszamy 
do pobrania Regulaminu konkursu [http://www.sbp.pl/repository/dokumenty/konkurs/bibliotekarz-
roku-2012-regulamin.pdf] oraz formularza zgłoszenia: 
[http://www.sbp.pl/repository/dokumenty/konkurs/bibliotekarz-roku-2012-zal.doc]. 

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym wybierani są Bibliotekarze Roku w poszcze-
gólnych województwach. Zwycięzcy konkursów wojewódzkich przechodzą do etapu drugiego i jako fina-
liści biorą udział w ogólnopolskim plebiscycie wyłaniającym Bibliotekarza Roku 2012 w skali kraju. To 
szansa, aby wypromować także swoją bibliotekę, miejscowość, okręg SBP. 

Dwie poprzednie edycje Konkursu skutecznie rozproszyły obawy, że obszary aktywności brane 
pod uwagę przy ocenie kandydatów, dają szanse przede wszystkim dyrektorom dużych bibliotek. Bi-
bliotekarzem Roku 2010 została bowiem Barbara Kuprel, kierownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży 
Biblioteki Publicznej w Mońkach, a w 2011 tytuł ten otrzymała Małgorzata Kępka, dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Koszarawie. 

Liczba uczestników Konkursu systematycznie rośnie. Wierzymy, że w tym roku będzie podob-
nie choć, ze względu na organizowane równolegle wybory do władz SBP, czas trwania Konkursu uległ 
skróceniu. Zarząd Główny SBP postanowił jednak, że nagroda główna w tym Konkursie zostanie uro-
czyście wręczona podczas Krajowego Zjazdu Delegatów, który odbędzie się 7-8 czerwca 2013 roku. 
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Konkurs Bibliotekarz Roku to ogromna szansa na budowanie nowego, dynamicznego wizerun-
ku naszego zawodu. Skorzystajmy z tej okazji i rozkręćmy tegoroczną edycję we własnym, dobrze poję-
tym interesie. 

Elżbieta Stefańczyk 
Przewodnicząca  

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
Warszawa, 21.01.2013 
Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski ZG SBP, data dostępu 21.01.2013 

Łączenie bibliotek publicznych i akademickich: historie sukcesów i porażek 

Biblioteki publiczne i akademickie dzieli tradycyjnie wiele różnic odnoszących się do ich celów 
i priorytetów działania, pełnionych funkcji, zasad udostępniania zbiorów i usług, źródeł finansowania, 
czy kultury organizacyjnej. Projekty ich łączenia (por. BABIN 2006 z. 4 poz. 223: 
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=15&IM=03&WI=JOINT&NU=01&DD=2) uznawane 
są więc za kontrowersyjne i spotykają się z silnym sprzeciwem społeczności bibliotecznej, a podjęcie 
takiej współpracy wiążą się z koniecznością wprowadzenia radykalnych nieraz zmian i zgody na wiele 
ustępstw ze strony personelu obu typów instytucji. Ze względu na ograniczenia budżetowe i możliwe 
do uzyskania, dzięki dzieleniu się kosztami i przestrzenią, oszczędności, część bibliotecznych decyden-
tów w Stanach Zjednoczonych wybrało jednak oferowanie usług w takim modelu. Autorki – bibliote-
karki mające doświadczenie w pracy w połączonych bibliotekach publicznych (BP) i uniwersyteckich 
(BU), omawiają, na podstawie 5 studiów przypadku, czynniki, które należy uwzględnić przy ocenie za-
sadności i sensowności dokonywania takich fuzji, i tych, które mogą decydować o ich powodzeniu lub 
porażce; przedstawiają też sugestie dotyczące zarządzania różnymi aspektami tego typu przedsięwzięć. 

Podkreślono, że w przypadku obu typów bibliotek można mówić o uzasadnionych różnicach 
kulturowych, zadaniem dobrego menedżera jest wiec znalezienie rozwiązań łączących najlepsze cechy 
obu światów i pozwalających przekonać pracowników do nowych warunków pracy i złagodzić poten-
cjalny szok kulturowy związany m.in z odmiennością: statusu bibliotekarzy i sposobu ich traktowania 
przez zwierzchników (BP mają hierarchiczna strukturę, sztywne godziny pracy, czy zasady ubioru, 
podczas gdy pracownicy BU – często status pracownika naukowego i dużą niezależność działania czy 
wprowadzania innowacji), zasad korzystania z urządzeń i pomieszczeń (częsty w BP brak wyraźnego 
podziału na strefy pracownicze i publiczne), zasad udostępniania sieci www (filtrowanie treści interne-
towych jest w BP normą, w BU – nie cieszy się akceptacją), zasad gromadzenia (w pierwszym przypad-
ku – często zcentralizowane zakupy, w drugim – konieczność kształtowania zbiorów zgodnie 
z programem kształcenia i specyfiką danej uczelni) czy realizowanych programów dla różnych grup 
użytkowników i związanych z tym obowiązków. Niwelowanie i łagodzenie tych odmienności to, jak 
przyznają autorki sprawa bardzo trudna, lecz niekoniecznie beznadziejna. 

O sukcesie i trwałości łączonego modelu może decydować min. utrzymanie względnej niezależ-
ności obu jego części – np. dwóch dyrektorów i dwóch funduszy płac oraz działania na rzecz integracji 
bibliotekarzy obu placówek m.in. przez zaproszenia na wspólne ceremonie i wydarzenia, przyznanie 
tych samych dodatków i przywilejów (przypadek bibliotek Lone Star College i Harris County Public Li-
brary). Brak tej integracji oraz nieumiejętność odpowiedniego wytłumaczenia personelowi celowości 
zmian były jedną z przyczyn niepowodzenia projektu połączenia bibliotek North Lake College i miasta 
Irving (Texas). Istotne jest również podejście kadry kierowniczej – w Harmony Library of Colorado do-
piero odejście na emeryturę szefowej mającej problemy z dostosowaniem się do nowych realiów działa-
nia i przerażonej popularnością nowej placówki wśród mieszkańców pozwoliło na lepszą organizację 
wspólnych usług i działań. Z kolei dyrektor bibliotekUniwersytetu Huston zdecydowała się zlecić pro-
wadzenie usług jednej z ich filii bibliotece publicznej Fort Brent County, zobligowała też bibliotekarzy 
akademickich do ponownego aplikowania o pracę na stanowiskach w połączonej bibliotece, by mieć 
gwarancję, że zatrudnia personel w pełni akceptujący zmiany. Uczelnia zobowiązała się też 
do wypłacania bibliotece publicznej środków wystarczających na zakup potrzebnych społeczności aka-
demickiej materiałów i na zatrudnianie specjalistów mogących uczyć studentów umiejętności prowa-
dzenia badań. 

We wnioskach zaakcentowano konieczność należytego rozważenia na etapie planowania zalet 
i wad łączenia bibliotek, by zapewnić obu stronom takie same korzyści. Po przeprowadzeniu badań 
pilotażowych i analiz wykonalności wiele instytucji rezygnuje z angażowania się w taką formę współ-
pracy. Te skłonne podjąć dalsze kroki, powinny korzystać z doświadczeń innych bibliotek by nie powie-
lać ich błędów i zapewnić sobie łagodniejszy proces adaptacji do zmian. 

Małgorzata Waleszko  
—————————————————————- 
Tekst jest fragmentem publikacji ALA Editions z 2012 roku „Joint Libraries: Models that Work” 
GUNNELS Claire B. GREEN Susan E. BUTLER Patricia M., Joint libraries: models that work (Połąc-
zone biblioteki: modele, które się sprawdzają) // American Libraries – Vol. 43, nr 9/10 (2012), s. 24-
28, il.  
Źródło: BABIN 2.0: Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, data dostępu 
22.01.2013 
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Znów ktoś wymyślił, że są tacy którzy chcą mieć własne, ulubione książki 

 
 
 
 
 
 
Budująca i krzepiąca jest wiara w przedłużanie 
życia (czyli czytania) zakupionych książek. Tym 
razem czytamy 

[http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-
olsztynianie-wymienili-sie-ksiazkami,nId,770922] 
o inicjatywie powołania Pierwszej Wymienialni 
Książek. Sprawa prosta: przynosisz niepotrzebne 
egzemplarze, inni robią to samo, wymieniacie się 
i po sprawie. 

rYt 
 
 
 
 
Źródło: rYt, korespondencja nadesłana 
21.01.2013 

Piractwo szkodzi sprzedaży: twarde dowody potwierdzone badaniami  

„Ludzie, którzy piracą treści cyfrowe, nie kupiliby ich, jeśli nie byłyby dostępne za darmo. Wydawcy 
i tak nie mogą nic zrobić z piratami. Piractwo nie szkodzi e-bookom i innym sprzedawanym cyfrowo 
produktom. Wszystko to są mity” – twierdzi Michael D. Smith, profesor technologii informacyjnej 
i marketingu na Uniwersytecie Carnegie Mellon. 

Podczas przemówienia wygłoszonego na Światowej Konferencji Cyfrowych Książek & Expo, 
Smith powiedział, że na cztery często cytowane badania pokazujące, że piractwo nie szkodzi sprzedaży 
produktów cyfrowych, istnieje 25 innych, które dowodzą, że szkodzi - informuje serwis Booklips.pl  

Zdaniem profesora, wydawcy powinni przyjąć dwie główne strategie w zwalczaniu piractwa: 
udostępniać swoją zawartość on-line i korzystać z antypirackich praw. 

Profesor Smith powołuje się m.in. na przykład anonimowego wydawcy, który selektywnie śle-
dził sprzedaż swoich e-booków i drukowanych książek, aby sprawdzić czy wypuszczenie cyfrowej wersji 
książki na rynek dopiero po drukowanej wpłynie na wzrost zainteresowania tradycyjnymi książkami. 
Okazało się, że sprzedaż drukowanych publikacji wzrosła jedynie o 0,4 proc., za to sprzedaż e-booków 
zmalała o 52 proc., zaś całkowita sprzedaż spadła o 22 proc., przypuszczalnie z powodu piractwa.  

Uważa ponadto, że na sprzedaż książek wpływ mają również wysiłki podejmowane w działa-
niach antypirackich. Taką tezę ma potwierdzać analiza efektów działania antypirackich ustaw we 
Francji (zwiększenie sprzedaży cyfrowych produktów od 5 do 30 procent, w zależności od zawartości) 
i skutków zamknięcia strony Megaupload (zredukowana ilość przypadków piractwa w wielu krajach).  
Źródło: Rynek Książki, za www.booklips.pl, data dostępu 24.01.2013  

Sumienność i sumienie naukowca 

Pierwsze skojarzenia z naruszeniem etyki w nauce to plagiat, sfabrykowane badania albo nepotyzm. 
Ale nie mniej ciężkim przewinieniem jest choćby próba zarażania studentów swoim światopoglądem – 
zwłaszcza gdy ten światopogląd wymyka się regułom uznawanej powszechnie wiedzy, dotychczasowym 
ustaleniom naukowym i rzetelnej metodologii. A nieraz nawet przeczy regułom zdrowego rozsądku. 

Przeważająca większość odpowiedzialnych wykładowców akademickich nie eksponuje swego 
światopoglądu i politycznych sympatii, przedstawiając na wykładach różne teorie naukowe i skłaniając 
studentów czy doktorantów do samodzielnego i krytycznego myślenia oraz wyciągania wniosków, opar-
tych na rzetelnych studiach i badaniach. 

Od czasu do czasu w salach wykładowych zjawiają się jednak apostołowie rozmaitych prawd 
objawionych... Zdarzają się więc fizycy, gotowi przysiąc, że Tupolew został zestrzelony rosyjską rakietą 
w sztucznej mgle albo medioznawcy twierdzący, że ojciec Rydzyk jest fundamentem demokracji w Pol-
sce.  

Powołana reformą nauki z 2010 roku Komisja do spraw etyki w nauce, działająca przy Polskiej 
Akademii Nauk pod kierunkiem prof. Andrzeja Zolla, zakończyła właśnie prace nad Kodeksem Etyki 
Pracownika Naukowego. 

Kodeks przypomina, że w nauce ważna jest sumienność i bezstronność. Niezależność – także 
od ideologicznych i biznesowych wpływów. Odwaga sprzeciwiania się stwierdzeniom sprzecznym z wie-
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dzą naukową. I troska o przyszłe naukowe pokolenia. Kodeks to napomnienie, by w nauce pierwszeń-
stwo oddać naukowej dyspucie opartej na argumentach merytorycznych i naukowemu poznaniu.  

Fabrykowanie wyników badań, fałszowanie danych i plagiatowanie to najbardziej rażące naru-
szenia. Ale naganne jest też wykorzystywanie naukowego autorytetu w publicznych wypowiedziach – 
zwłaszcza spoza obszaru swoich kompetencji. Naganne jest prześladowanie i dyskryminowanie studen-
tów i współpracowników. Kodeks przypomina, że ubiegając się o fundusze na badania naukowe po-
winno się składać realne obietnice, a badacze muszą odpowiedzialnie gospodarować pieniędzmi, nie 
ulegając presji przełożonych czy sponsorów. Każdy wreszcie, kto zatrudnia naukowców jest odpowie-
dzialny za ujawnianie etycznych naruszeń. I każde takie przewinienie musi zostać wyjaśnione. 

Kodeks Etyki Pracownika Naukowego nie powstał po to, by zalegał w szufladach i na półkach 
z książkami. Mam nadzieję, że coraz powszechniej wypełniać będzie uczelnianą codzienność, wzmac-
niając jej historycznie ukształtowaną godność i etos.  

Barbara Kudrycka 
Źródło: Na Temat.pl, data dostępu 24.01.2013 

Magister to za mało, aby liczyć na pracę: trzeba zostać doktorem 

W roku akademickim 2011/2012 na studiach doktoranckich było blisko 40,3 tys. osób – wynika 
z najnowszych danych GUS. To o 7,4 proc. więcej niż w poprzednim roku i o niemal 60 proc. więcej niż 
w okresie 2000/2001. Skąd tak duży popyt na tytuł doktora? 

Zdaniem ekspertów ma on kilka źródeł. Dla jednych jest to naturalna droga rozwoju, bo lubią 
pracę naukową i chcą się jej poświęcić. Inni chcą zostać naukowcami wyłącznie z ambicji, a nie rze-
czywistej pasji, bo „dr” przed nazwiskiem kojarzy im się z prestiżem i nobilitacją. Ale są też tacy, którzy 
doktoryzują się, bo uważają, że tytuł magistra stracił na znaczeniu – w wyniku boomu edukacyjnego 
stał się po prostu zbyt powszechny. 

Jednak wszyscy bez wyjątku wiążą ze studiami doktoranckimi nadzieje na lepsze możliwości 
na rynku pracy. Uważają, że dzięki nim łatwiej będzie znaleźć zatrudnienie, będą mieli większą szansę 
na zajęcie stanowiska kierowniczego i uzyskają wyższe wynagrodzenie. Czy tak jest w rzeczywistości? 

– Zauważamy wśród pracodawców większe zainteresowanie kandydatami, którzy doktoryzują 
się lub już uzyskali tytuł doktora. Jest to niewątpliwy atut w sytuacji, kiedy dana firma rozwija dział 
badań i rozwoju lub pozyskuje nowe technologie. Przykładem są firmy z branży chemicznej czy farma-
ceutycznej, w których kandydat z tytułem naukowym już na początkowym etapie rekrutacji zyskuje 
dodatkowe punkty – wyjaśnia Paulina Kalisz-Friedrich, konsultantka w Antal Engineering & Opera-
tions, firmie pośredniczącej w rekrutacji specjalistów. Dodaje, że chęć zatrudnienia doktorów coraz 
częściej sygnalizują również przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej. Ma to szczególnie znaczenie 
w przypadku stanowisk o rozszerzonym zakresie odpowiedzialności. 

Ze znalezieniem pracy nie będą więc mieli problemów ci, którzy chcą uzyskać tytuł doktora 
nauk ścisłych. Jest ich jednak stosunkowo mało. Na przykład nauki techniczne wśród ogółu doktoran-
tów reprezentuje tylko 16 proc. osób. Tymczasem humanistów jest ponad 27 proc. Odwrotna tenden-
cja panuje na Zachodzie. Z danych Eurostatu wynika, że w USA nauki przyrodnicze, matematyczne 
i informatyczne studiuje 30 proc. doktorantów, a w Wielkiej Brytanii – 27 proc. 

– Często mamy do czynienia z sytuacją, kiedy osoby z tytułem doktora starają się o pracę na 
stanowiskach o niższych wymaganiach, co jednocześnie łączy się z niższym wynagrodzeniem, nieade-
kwatnym do kwalifikacji kandydata – przyznaje Magdalena Kalinowska, marketing manager z portalu 
Jobs.pl. 

Część ekspertów uważa, że perspektywy są dla doktorantów dobre. – Można oczekiwać, że 
w przyszłości będzie więcej ofert pracy dla nich, bo będą rosły wymagania od kadry kierowniczej. Bę-
dzie się oczekiwało od niej twórczej pracy – ocenia prof. Elżbieta Kryńska z Uniwersytetu Łódzkiego. 
Paradoksalnie trudniej będzie naukowcom znaleźć pracę na uczelniach. Te ograniczają bowiem za-
trudnienie m.in. ze względu na coraz mniejszą liczbę studentów. 
Źródło: Dziennik – Gazeta Prawna, data dostępu 24.01.2013 

________________________________________________________________ 

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

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

● o nowościach wydawniczych (będę wdzięczny za elektroniczną wersje okładki oraz spisu treści);  
● o sposobie ich bezpłatnego pozyskania lub o warunkach zakupu;  
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● 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.  


