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

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

SBP/268166269865948 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 

Biblioteki cyfrowe – organizacja – prawo - funkcjonowanie  

Ukazał się e-book z materiałami IV Konferencji Naukowej „Biblioteki cyfrowe – 
organizacja – prawo – funkcjonowanie”. Konferencja odbyła się 16 listopada 
2012 roku w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej. Teksty dostępne tutaj: 
http://www.dbc.wroc.pl/publication/20337 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: eTEKA, data dostępu 31.12.2012 

Z ŻYCIA SEKCJI 

„Biblioteki uczelni niepublicznych i ich problemy” 

Serdecznie zapraszamy do współtworzenia 140 numeru Biuletynu EBIB 
na temat „Biblioteki uczelni niepublicznych i ich problemy”. Jest to do-
skonała okazja do podzielenia się swoimi doświadczeniami, problemami 
związanymi z działalnością bibliotek uczelnianych. Szczególnie zależy nam 
na artykułach dotyczących: innowacji w bibliotekach, pozyskiwania fun-
duszy, relacji z użytkownikami bibliotek, projektów bibliotecznych. 

Prosimy o przesyłanie propozycji artykułów na e-mail: 
beata.sabala@nowyebib.info lub dorota.lipinska@nowyebib.info. Gotowe teksty należy przesłać do 
15 marca 2013 roku.  
● Podczas pisania należy korzystać z szablonu dostępnego na: http://www.ebib.info/biuletyn/dla-
autorow. 
● Zasady edycji artykułów są dostępne na: http://www.ebib.info/images/stories/zasady-edycji-
tekstu_12_2012.pdf.  

Dorota Lipińska 
Beata Antczak-Sabala 

red. prowadzące 
Źródło: Beata Antczak-Sabała, korespondencja nadesłana 03.01.2013 
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Nowa siedziba Biblioteki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi 

Już od dziś zapraszamy do nowej siedziby Biblio-
teki WSP przy Piotrkowskiej 234, II piętro, daw-
na sala C7. 
● Zobacz szczegółowe informacje o lokalizacji 
[http://www.biblioteka.wsp.lodz.pl/informacje/k
ontakt] i godzinach otwarcia 
[http://www.biblioteka.wsp.lodz.pl/informacje/g
odziny-otwarcia]).  

Niestety, nadal nie działa nasz telefon 
stacjonarny. Prosimy o kontakt mailowy: biblioteka@wsp.lodz.pl. 

Katalog online działa tymczasowo wyłącznie w sieci wewnętrznej WSP, a zatem nie ma możli-
wości przeszukiwania zasobów i składania zamówień spoza terenu Uczelni. Niedogodność ta zostanie 
wkrótce usunięta. 

Uroczyste otwarcie biblioteki odbędzie się w sobotę, 5 stycznia. Dla pierwszych odwiedzających 
nas w nowej lokalizacji przygotowaliśmy upominki. :). 
Źródło: Biblioteka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, data dostępu 03.01.2013 

INFORMACJE DLA FACHOWCÓW 
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Czytelnia na szynach. Książki dostępne w tramwaju 

fot. Marek Rudzianiec/galeria trojmiasto.pl  

Worki z książkami zawisną w tramwajach marki PESA.  
Od 3 stycznia gdańskie tramwaje marki PESA zmienią się 
w mobilne czytelnie. Z udostępnionych w pojazdach ksią-
żek korzystać będą mogli w czasie jazdy wszyscy pasaże-
rowie. 
60 minut - tyle zgodnie z rozkładem jazdy zajmuje poko-
nanie najdłuższej w Gdańsku trasy tramwajowej z pętli na 
Łostowicach do pętli w Jelitkowie 
[http://ztm.trojmiasto.pl/rozklady/linia-6.html]. Podróż 
może się dłużyć, ale może też minąć szybko, jeśli prze-
jażdżce towarzyszy lektura książki. 

Już od czwartku, 3 stycznia, okazją do częstszego 
kontaktu z książką stanie się podróż gdańską komunikacją miejską. Kilkaset tytułów przekazanych 
przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku pojawi się we wszystkich gdańskich 
tramwajach typu PESA. W każdym tramwaju znajdą się dwie torby wypełnione książkami 
o zróżnicowanej tematyce. Tramwaje-biblioteki będą również specjalnie oznakowane. 

Tymczasem Biblioteka Narodowa alarmuje: ponad połowa Polaków nie czyta żadnych książek - 
nawet kucharskich i słowników. Najczęstszą wymówką jest brak czasu. 

Z kolei naukowcy przekonują, że czytanie książek jest tak samo korzystne dla zdrowia jak 
uprawianie sportu. Nie tylko podwyższa intelekt i rozwija słownictwo, ale też wspaniale wpływa na 
kondycję psychofizyczną czytelnika. Zdaniem badaczy podczas czytania w mózgu aktywizują się te sa-
me miejsca, co w czasie zdobywania rzeczywistego doświadczenia. Czytanie książek obniża również 
stres - wystarczy zaledwie 6 minut czytania dziennie, żeby o 2/3 obniżyć poziom stresu. 

To nie pierwsza akcja, podczas której WiMBP w Gdańsku promuje czytelnictwo poprzez środki 
komunikacji miejskiej. Dwa lata temu podobne wydarzenie miało miejsce w trójmiejskich SKM-kach 
[http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Pociag-do-biblioteki-n42359.html]. 

Jak oceniacie najnowszy pomysł promocji czytelnictwa? Czy nie ma obawy, że książki bardzo 
szybko zyskają nowych właścicieli albo trafią do trójmiejskich antykwariatów? 
Źródło: Trójmiasto.pl, data dostępu 03.01.2013 

Wybitni twórcy i organizatorzy: ludzie kultury, których nie można zapomnieć  

W ubiegłym roku zmarły osoby, które dobrze zapisały się na kartach polskiej kultury i nie można 
o nich zapomnieć.  

18 października zmarł w Warszawie Jerzy Litwiniuk, poeta i wybitny tłumacz, znawca literatur 
krajów nadbałtyckich. Urodził się w 1923 roku w Krzemieńcu. Jego największym osiągnięciem transla-
torskim był przekład fińskiego eposu „Kalewala”, przetłumaczył też wiele innych utworów literatury 
europejskiej. Był laureatem nagrody Polskiego PEN Clubu, członkiem Stowarzyszenia Tłumaczy Pol-
skich. W nekrologu podpisanym przez Einarsa Semanisa, ambasadora Republiki Łotewskiej, jego mał-
żonkę i personel ambasady, stwierdzono, że Jerzy Litwiniuk „był Człowiekiem niezwykłej prawości 
i skromności, życzliwy ludziom, przez całe życie niósł im pomoc”.  

23 października zmarła Aleksandra Olędzka-Frybesowa, poetka, eseistka i tłumaczka literatu-
ry francuskiej. Urodziła się w 1923 roku w Kawęczynie koło Łukowa. W czasie wojny była łączniczką 
Armii Krajowej w Kampinosie. Przez wiele lat pracowała jako redaktor „Literatury na Świecie”, a także 
w Polskim Radio oraz w Państwowym Instytucie Wydawniczym. W 1992 roku otrzymała Nagrodę Fun-
dacji Kościelskich. 

8 listopada zmarł Eugeniusz Galimski, długoletni prezes Pracowni Sztuk Plastycznych, firmy 
która wielokrotnie wykonywała zabudowę stoisk na targach książki, krajowych i międzynarodowych. 
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W jednym z licznych nekrologów napisano, że „odszedł Człowiek wielkiej kultury, zawsze uprzejmy, 
uśmiechnięty i elegancki”.  

13 listopada zmarł Erazm Ciołek, fotografik i fotoreporter. Urodził się w 1937 roku w Łodzi. 
Dokumentował „Solidarność”, pielgrzymki Jana Pawła II, stan wojenny, obrady Okrągłego Stołu. „Fo-
tografie, które pozostawił, pomagają lepiej zrozumieć najnowsza historie Polski”, czytaliśmy w nekrolo-
gu podpisanym przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Był związany z Akademią Sztuk Pięk-
nych, której był kronikarzem i dokumentował dorobek artystyczny wielu profesorów tej uczelni. Został 
odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za 
działalność na rzecz Niepodległej Ojczyzny. Był członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. 
W jego dorobku jest kilkanaście albumów fotograficznych, a wśród nich „Polska: sierpień 1980 – sier-
pień 1989” (Editions Spotkania, wznowienie: IPN jako „Solidarność: sierpień 1980 – sierpień 1989”) 
oraz „Rok 1989: polska droga do wolności” (tekst: Andrzej Friszke, Wydawnictwo Sejmowe).  
Źródło: Rynek Książki.pl, data dostępu 03.01.2013 

Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa wyprzedza inne biblioteki cyfrowe 

 
Fot. Fotolia 
Od końca grudnia Jagiellońska Biblioreka Cyfrowa (JBC) - tworzona przez Bibliotekę Jagiellońską - 
jest największą biblioteką cyfrową w Polsce - poinformowała PAP rzecznik UJ, Katarzyna Pilitowska. 
Biblioteka udostępnia ponad 183 tys. publikacji.  

Pod względem liczby publikacji JBC dorównała dotychczasowemu liderowi wśród bibliotek 
zrzeszonych w Federacji Bibliotek Cyfrowych - Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej. JBC tworzona jest 
jednak przez jedną zaledwie instytucję, a Wielkopolską Bibliotekę Cyfrową tworzy ponad 20 instytucji. 

Po zaledwie dwóch latach istnienia JBC umożliwia dostęp do ponad 183 tys. materiałów, 
a liczba publikacji stale rośnie. „To dopiero początek digitalizacji. W przyszłym roku planujemy wyko-
nać ok. 1 mln skanów” - zapowiada dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej i spodziewa się, że może być to 
kilkadziesiąt tysięcy pozycji. 

Jak w rozmowie z PAP opowiada dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, prof. Zdzisław Pietrzyk, du-
żą część zdigitalizowanych i udostępnionych przez internet zbiorów stanowią czasopisma zagrożone 
rozpadem. Ekspert wyjaśnia, że przy produkcji papieru w. XIX zaczęto używać kwasu, który jednak 
sprawiał, że papier był mniej trwały. Czasopisma z XIX w. drukowane na takim papierze często do-
trwały do naszych czasów w gorszym stanie niż rękopisy średniowieczne, spisywane na pergaminie lub 
dobrej jakości papierze. 

JBC ma do spełnienia kilka ważnych zadań. Jednym z nich jest dostarczenie treści online, po-
przez stronę internetową. Innym z jej celów jest zachowanie treści, które są zagrożone i mogą zniknąć. 
Dlatego do digitalizacji przeznaczono ponad 200 tytułów prasowych. Publikacje są odkwaszane i digita-
lizowane. Dzięki udostępniania ich w zdigitalizowanej formie, chronione są oryginały przed dalszym 
zniszczeniem. 

Zbiory archiwizowane są na serwerach, zazwyczaj w plikach typu tiff, dodatkowo jako pliki na 
taśmach magnetycznych, a wybrane publikacje - również na mikrofilmach. Jak przyznaje prof. Pie-
trzyk, problemem w digitalizacji zbiorów okazują się nośniki i czytniki, które nie zawsze udaje się po 
jakimś czasie otworzyć - cały czas zmieniają się formaty zapisu i programy do odtwarzania danych. 

Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 
lata 2007–2013. Jak zapowiada prof. Pietrzyk, po zakończeniu programu biblioteka ma już zapewnione 
finansowanie na kontynuację prac. 

FBC, która zrzesza większość polskich biblioteki cyfrowe udostępnia już teraz łącznie ponad 
1,1 mln publikacji, z czego 15 proc. to zasoby Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej. 

JBC dostępna jest na stronie http://jbc.bj.uj.edu.pl/ 
Źródło: PAP - Nauka w Polsce, data dostępu 02.01.2013 
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W 2013 roku uczelnie mogą spodziewać się zmian 

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.  

Pod koniec tego roku resort nauki zaprezentował projekt założeń do nowelizacji ustaw: o zasa-
dach finansowania nauki oraz Prawo o szkolnictwie wyższym. Konkretne propozycje zmian przepisów 
mają pojawić się w pierwszej połowie 2013 roku. Nowelizacja ma szansę wejść w życie w październiku. 

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) ma być coraz bardziej nastawiona na sprawdzanie real-
nych kompetencji studentów i absolwentów studiów, a mniej na kontrolę dokumentów i np. stanu li-
czebnego 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 
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. 

Resort nauki chce ponadto, aby uczelnie wyraźniej podzieliły się zadaniami i wyspecjalizowały 
się albo w praktycznej edukacji, albo w kształceniu akademickim. 

W obowiązującej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym praktyczny profil kształcenia został 
opisany jako profil „obejmujący moduł zajęć służących zdobywaniu przez studenta umiejętności prak-
tycznych”. Z kolei profil ogólnoakademicki ma zawierać „moduł zajęć służących zdobywaniu przez stu-
denta pogłębionych umiejętności teoretycznych”. W założeniu chodzi o to, aby absolwenci studiów 
praktycznych łatwiej odnaleźli się na rynku pracy, a ci, którzy wybiorą kierunki ogólnoakademickie, 
byli przygotowani do kontynuacji kariery naukowej. 

Do wyraźniejszego podziału na role uczelnie ma skłonić proponowany przez MNiSW przepis, 
pozwalający 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. 
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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. 
Źródło: PAP - Nauka w Polsce, data dostępu 31.12.2012 

Bezrobocie wśród absolwentów może przekroczyć 30 proc. w 2013 roku 

Jeśli w 2013 roku bezrobocie w Polsce znacznie przewyższy 13 proc. - a wszystko na to wskazuje - to 
wśród absolwentów przekroczy próg 30 proc. - wynika z prognoz Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania 
Kadrami.  

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami przypomniało, że stopa rejestrowanego bezrobo-
cia w Polsce w listopadzie 2012 roku wynosiła 12,9 proc., a poziom bezrobocia wśród młodych w trze-
cim kwartale br. był dwukrotnie wyższy i wyniósł 25,8 proc. 

„Analizując dane historyczne możemy stwierdzić, że jeśli w 2013 roku bezrobocie w Polsce bę-
dzie znacznie wyższe niż 13 proc., a wszystko na to wskazuje, to bezrobocie wśród absolwentów prze-
kroczy próg 30 proc., gdyż ta grupa społeczna wykazuje szczególną wrażliwość na zmiany gospodarcze” 
– powiedział prezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami Piotr Palikowski. 

Trudności w znalezieniu pracy przez absolwentów będą - w jego ocenie - wynikać z niekorzyst-
nych uwarunkowań gospodarczych, np. niskiego wzrostu PKB i nakładów inwestycyjnych czy globalnej 
dekoniunktury, ale także niedostosowania kompetencji młodych do wymagań rynku pracy. „Złe na-
stroje gospodarcze oraz niedopasowanie podaży do popytu na polskim rynku pracy powodują, iż firmy 
wolą zatrudniać specjalistów z doświadczeniem niż absolwentów” – dodał Palikowski. Zauważył, że ten 
problem narasta od połowy poprzedniej dekady. 

Jak poinformowało Stowarzyszenie, specyfika polskiego rynku pracy młodych polega na ich 
opóźnionym wejściu w życie zawodowe. Wynika to m.in. z tego, że młodzi Polacy chętnie studiują. 
Efekt jest taki, że pokolenie w wieku 25–34 należy do najlepiej wykształconych w Europie. Jednak 
wskaźnik zatrudnienia w tej kategorii wiekowej wynosi 75,3 proc. i od lat 2008–2009 spada - wskazują 
specjaliści. 

Stowarzyszenie wskazało, że problem zatrudnienia młodych jest wyzwaniem dla całej Unii Eu-
ropejskiej. W Grecji czy Hiszpanii bezrobocie wśród młodych przekracza 50 proc. „Unijni urzędnicy 
dostrzegają problem i jego skalę, stąd inicjatywy, jakie podejmują, np. rekomendacje dotyczące Pakietu 
na rzecz Zatrudnienia Młodych czy EU Skills Panorama – nowy portal unijny, na którym znajdują się 
informacje o zapotrzebowaniu na umiejętności” – powiedział Palikowski. „Wszystkie te działania nie 
zatrzymają jednak rosnących wskaźników bezrobocia wśród młodych, równie ważne jest aktywne an-
gażowanie się przedsiębiorców w edukację i politykę informacyjną co do własnych potrzeb” – dodał. 

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami przywołało prognozy Międzynarodowej Organiza-
cji Pracy, z których wynika, że poprawa sytuacji młodych na rynku pracy w skali ogólnoświatowej mo-
że nastąpić dopiero w 2016 roku. 

PSZK skupia się m.in. na rozwoju i promocji standardów zarządzania kapitałem ludzkim 
w przedsiębiorstwach. 
Źródło: PAP - Nauka w Polsce, data dostępu 02.01.2013 

Odpowiedź na list znad grobu 

To, co dziś umiera w nauce polskiej, to dobre samo-
poczucie słabych naukowców, którzy nie są w stanie 
konkurować z kolegami w Europie i na świecie - pisze 
prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa 
wyższego  

Profesor Adam Płaźnik 
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 

Szanowny Panie Profesorze, 
W adresowanym do mnie liście otwartym 
[http://wyborcza.pl/1,75476,13107320,List_otwarty

_znad_grobu_do_minister_nauki_Barbary.html], opu-
blikowanym 27 grudnia w „Gazecie Wyborczej” pt. 
„List otwarty znad grobu” stwierdza Pan, że nowe 
zasady finansowania nauki doprowadziły do sytuacji, 

gdy nauka w Polsce umiera „w zaciszu laboratoriów”. A kończy Pan swój list prowokacyjnie: „Proszę 
wskazać, gdzie się mylę”. 

Więc odpowiadam. Gdy na przestrzeni ponad dwudziestu ostatnich lat reformowano ustrój 
państwa, wprowadzano wolny rynek, likwidowano przeżytki socjalizmu w przedsiębiorstwach pań-
stwowych, ograniczając przywileje hutników czy kolejarzy, naukowcy znakomicie rozumieli potrzebę 
takich zmian. I dziś powinni rozumieć, że i w nauce podobne zmiany są nieodzowne.  
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To doprawdy wielka strata, że poprzednie ekipy rządzące nie podjęły się dyskursu z intelektu-
alną elitą, w jakim kierunku reformować naukę - po to, by Polska mogła nadrobić te lata, gdy nasza 
nauka była za żelazną kurtyną, w odcięciu od dokonań zachodniego świata. Może dziś bylibyśmy 
w znacznie korzystniejszym punkcie  

Rząd Donalda Tuska miał odwagę zapoczątkować te konieczne zmiany, konsultując je bardzo 
szeroko z naukowym środowiskiem. Przypomnę, że uzgodnienia z naukowcami trwały ponad trzy lata! 
I choć wiem, że zaproponowane reformy nie mogą podobać się wszystkim, choćby dlatego, że naruszają 
spokojny sen wielu instytucji i osób, uderzają w wieloetatowość, zrywają z uznaniowym finansowaniem 
instytucji naukowych i zasadą, że wszystkim należy się po trochu, bez względu na jakość i poziom ba-
dań naukowych, to nie mam najmniejszej wątpliwości, że idziemy w dobrym kierunku - choć może 
niewystarczająco szybko. Pokazujemy, że nie ma już zgody na złe praktyki w rodzaju nepotyzmu, kon-
fliktu interesów czy dopisywania się do autorstwa prac naukowych, które blokowały kariery nie tylko 
naukowe, ale także zawodowe, młodym utalentowanym badaczom.  

Tak więc to, co dziś umiera w nauce polskiej, to dobre samopoczucie słabych naukowców, któ-
rzy nie są w stanie konkurować z kolegami w Europie i na świecie. Udało się za to zahamować powolne 
umieranie polskiej nauki tak widoczne w ostatnim dwudziestoleciu, gdy rozproszony i często uznanio-
wy system finansowania skutkował coraz mniejszą motywacją, coraz słabszymi badaniami, coraz 
mniejszą wiarą samych naukowców i ich ośrodków naukowych, że ich wysiłek badawczy znajdzie od-
zwierciedlenie w pozyskiwanych funduszach. 

Reforma nauki z 2010 roku oraz zaproponowana na 2013 rok jej kontynuacja pozwoli stworzyć 
lepsze warunki do odrodzenia się nauki w Polsce i wzmocnienia jej konkurencyjności w Europie i na 
świecie. Ale po kolei. 

prof. Barbara Kudrycka,  
minister nauki i szkolnictwa wyższego 

● Cały tekst: 
http://wyborcza.pl/1,75476,13133905,Odpowiedz_na_list_znad_grobu.html#ixzz2GuoGznP4, data 
dostępu 03.01.2013 

Analiza zmian i błędów w grudniowym wykazie czasopism punktowanych 

Przed świętami opublikowałem wpis Lista zmian w wykazie czasopism punktowanych 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/lista-zmian-w-wykazie-czasopism-punktowanych/], w którym 
były zawarte analizy dr Anety Drabek. Zgodnie z zapowiedzią nowy wykaz został już naniesiony do ba-
zy ARIANTA [http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/]. Dzisiaj [01.01.2013] natomiast polecam 
uwadze analizę przeprowadzoną przez Splendor® Systemy Informacyjne. Już kiedyś miałem okazję 
prezentować wyniki prac Splendoru – wtedy, gdy została przeprowadzona analiza błędów wykazu 
z września 2012 roku (zobacz wpis: http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/analiza-bledow-nowego-
wykazu-czasopism-stworzona-przez-splendor/). 
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Wyniki analizy. Tym razem w Sylwestra zostałem poinformowany przez Pana Jacka Glebockiego, że 
mamy nową analizę. Dla zainteresowanych – smakowity kąsek. Na stronie SPLENDOR 
[http://splendor.net.pl/s2100000.htm] możemy przeczytać: 
Tak jak poprzednio natrafiliśmy na: 

● błędne ISSN (nie spełniające warunków określonych przez issn.org), 
● duplikaty czasopism (z różnymi ISSN), 
● inne usterki (literówki, niekonsekwencje) 

oraz sytuacje poprawne, lecz niejednoznaczne z uwagi na zbyt wąski zakres danych identyfikujących 
czasopismo (w obliczu powyższego). 
Poniżej prezentujemy wyniki analizy: 

● błędnych ISSN, 
● identyczności tytułów, 
● zmian na liście A (jedna zmiana w tytule czasopisma), 
● nowych zapisów na liście grudniowej (bez ścisłego porównania identyczności), 
● zapisów usuniętych, które były na liście wrześniowej (bez ścisłego porównania identyczno-
ści). 

 
Cała analiza dostępna jest pod tym linkiem: http://splendor.net.pl/s2100000.htm. 

 

Źródło: Warsztat badacza komunikacji, data dostępu 01.01.2013 
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Nowe zasady ewaluacji czasopism i nowy termin składania ankiet 

Wpis króciutki, ale jak to z krótkimi bywa – istotny dla wielu osób. Terminy, terminy, terminy. Pod 
koniec ubiegłego roku pojawił się ostatecznie obowiązujący wykaz czasopism punktowanych 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/nowy-wykaz-czasopism-punktowanych-21-grudnia-2012-r/]. 
To jednakże dopiero początek nowej drogi, wiele redakcji bowiem czeka na ponowną możliwość złoże-
nia ankiety. A o terminach na stronie ministerstwa nie ma ani słowa. Jedynie w dokumentacjach po-
jawiają się sformułowania, że taki wykaz powinien pojawić się co najmniej raz w roku. 

W związku z tym wysłałem dziś zapytanie do 
ministerstwa do Wydziału Działalności Statutowej 
Departamentu Instrumentów Polityki Naukowej. 
W błyskawicznej odpowiedzi zostałem poinformowa-
ny: Uprzejmie informuję, że nie ma jeszcze ustalonego 

konkretnego terminu. Prawdopodobnie w pierwszym 
kwartale 2013 roku (luty, marzec) planowana jest pu-
blikacja nowego komunikatu w sprawie kryteriów 
i trybu oceny czasopism naukowych wraz z nowym 

terminem składania ankiet w celu ewaluacji czaso-
pism naukowych. 

W jednej sprawie nie mam pewności. Skoro 
pojawią się nowe zasady oceny czasopism (no bo po 
co byłby ten komunikat?) i przestaną obowiązywać te 

z 17 września 2012 roku [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/nowe-zasady-oceny-nowych-
czasopism-ministerstwo-poprawia-swoj-blad/], to czy wszystkie redakcje będą musiały składać raz 
jeszcze ankietę? Zapowiada się interesująco. 

 
Zdjęcie: Some rights reserved by Prem Anandh P 
Źródło: Warsztat badacza komunikacji, data dostępu 03.01.2013 

Biblioteka Otwartej Nauki — rewelacyjny projekt dla polskiej humanistyki! 

Nieczęsto mam okazję anonsować coś tak ważnego i ciekawego. Chociaż niektórzy – przeszukując cze-
luści internetu – mogli natrafić już na nazwę „Biblioteka Otwartej Nauki”, to dla większości Czytelni-
ków „Warsztatu…” będzie to zupełna nowość. I nic w tym dziwnego, projekt ten bowiem dopiero powoli 
wychodzi na światło dzienne. Ale o co chodzi i dlaczego to takie ważne? 

 

Biblioteka Otwartej Nauki. Centrum Cyfrowe Projekt [http://centrumcyfrowe.pl/]: Polska uru-
chamia właśnie projekt „Biblioteka Otwartej Nauki” (BON) 
[http://centrumcyfrowe.pl/projekty/biblioteka-otwartej-nauki/], którego jednym z celów jest „jak naj-
szersze udostępnienie publikacji książkowych stanowiących spuściznę kulturową i naukową polskiej 
humanistyki, poprzez ich digitalizację i otwartą publikację w Sieci. Udostępnianie książek odbywa się 
we współpracy z polskimi instytucjami naukowymi, wydawnictwami i autorami publikacji. Dodatko-
wym celem projektu jest prezentacja wzorcowego modelu digitalizacji i udostępniania zasobów w opar-
ciu o wolne licencjonowanie treści i otwarte standardy techniczne – zapewniające najwyższy poziom 
dostępności, a więc i zysku społecznego, z digitalizowanego zasobu”. 

Najważniejsze. „Biblioteka Otwartej Nauki” zachęca do zgłaszania się autorów publikacji na-
ukowych oraz wydawnictwa. Całość procesu odbywa się na następujących warunkach: 

● Zdigitalizowane materiały przekazywane są autorom do dowolnego wykorzystania. 
● Można je umieścić równolegle na stronach prywatnych lub instytucjonalnych. 
● Umieszczenie publikacji w „Bibliotece Otwartej Nauki” nie wiąże się z żadnymi kosztami ze 
strony autora. 
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● Wszystkie wydatki związanie z opracowaniem cyfrowym i przygotowaniem publikacji 
do udostępnienia w sieci są pokrywane ze środków projektowych – od autora potrzebu-
jemy jedynie zgody na udostępnienie tytułu oraz pomocy w ustaleniu stanu prawnego. 

Kontakt dla osób i wydawnictw zainteresowanych udziałem w projekcie: Klaudia Grabowska, 
kgrabowska@centrumcyfrowe.pl, +48 503 681 410 

No dobrze, ale po co kolejny serwis? Postaram się założenia projektu wyłożyć jak najprościej. 
Drogi Autorze monografii lub pracy zbiorowej. Wydałeś książkę lub zredagowałeś pracę naukową, 
a nakład się już wyczerpał i/lub nie jest dostępny w wersji elektronicznej w sieci? Chcesz to zmienić 
i nie wiesz jak się za to zabrać, a oprócz tego nie masz środków na takie przedsięwzięcie? Chciałbyś, 
aby książka była dostępna w formatach na czytniki ebooków? Ten projekt jest skierowany do Ciebie. 
W ramach „Biblioteki Otwartej Nauki” zostaną zdigitalizowane i udostępnione pozycje książkowe (star-
sze i nowsze). Co bardzo ważne, zostaną tak udostępnione, że będą pracowały na dorobek i cytowania 
autorów, czyli będą widoczne w najważniejszych wyszukiwarkach i bazach danych (m.in. Google Scho-
lar, Google Books) – m.in. dzięki korzystaniu z protokołu OAI-PMH. 

Ktoś może zapytać: no dobrze, ale przecież mamy projekt Otwórz książkę 
[http://otworzksiazke.pl/projekt]. I w tym właśnie rzecz! BON jest krokiem naprzód i wykorzystaniem 
potencjału tego projektu, który był jednym z tych, które przecierały szlaki. Można było udostępnić 
książkę, zdigitalizować ją i… wszystko fajnie, tylko, że zabrakło kilku istotnych szczegółów: funkcji 
w przeglądaniu zasobów projektu oraz „pracowania” udostępnionych pozycji na rzecz autorów nauko-
wych. 
Będzie lepiej? 

A skąd wiem, że w projekcie „Biblioteki Otwartej Nauki” będzie inaczej? Po prostu koordyna-
torka projektu – Klaudia Grabowska – zaprosiła do współpracy świetnych ekspertów znających się na 
rzeczy, którzy pomogą w realizacji zakładanych celów. Oprócz nich również i mi udało się dołożyć swo-
ją cegiełkę, opracowując ekspertyzę do projektu, w której nacisk położyłem właśnie na (1) kwestię wy-
korzystania zasobów w trakcie kwerend bibliotecznych oraz (2) na widoczność książek w Google Scho-
lar i Google Books. 

Trzeba też podkreślić, że w tym projekcie nie chodzi po prostu o udostępnianie książek na 
platformie (to można byłoby zrobić chociażby poprzez repozytorium CEON), ale przede wszystkim o to, 
aby pomóc autorom w ustaleniu stanu prawnego, negocjacjach z wydawnictwami oraz w takim udo-
stępnieniu, żeby miało to ręce i nogi. Dlatego też w projekcie zostanie położony nacisk na: 

● wielośrodowiskowe korzystanie ze zdigitalizowanych zasobów; 
● promocję polskich publikacji naukowych; 
● promocję autorów polskich publikacji naukowych; 
● prowadzenie efektywnych kwerend bibliotecznych; 
● spełnianie standardów nauko– i bibliometrycznych, które przyczynią się do poprawnej wi-

doczności udostępnianych publikacji w wyszukiwarkach i bazach naukowych; 
● eksport danych z serwisu. 

Potrzebny jest feedback i wskazówki 
Cały projekt jest w fazie powstawania, dlatego też nie można jeszcze zobaczyć: „jak to działa”. Ale moż-
na się już zgłaszać do koordynatorki, jeśli macie jakieś książki, które chcielibyście zdigitalizować i udo-
stępnić. 

A może w komentarzach napiszecie jakieś sugestie, które warto wziąć pod uwagę, tworząc wer-
sję finalną serwisu? Wasza pomoc może okazać się nieoceniona. 

 
Zdjęcie: Some rights reserved by Christopher Chan 
Źródło: Warsztat badacza komunikacji, data dostępu 04.01.2013 

Wydarzenia dla bibliotekarzy 2012 

Rok się skończył, nadszedł czas podsumowań. 
W zeszłym tygodniu Krzysztof przedstawił przegląd 
najczęściej czytanych w Bibliosferze tekstów 

[http://krzysztof.bibliosfera.net/2013/01/co-
czytali-bibliotekarze-w-2012-roku/]. W tym tygo-
dniu pora na kilka słów o imprezach. 

Rok 2012 tak jak i poprzedni obfitował 
w wydarzenia dla bibliotekarzy oraz takie, które były 
skierowane do szerszej grupy, ale mogły być intere-
sujące dla naszej grupy zawodowej. Do rekordu 

z 2011 roku 
[http://dominika.bibliosfera.net/2012/01/wydarze

nia-dla-bibliotekarzy-2011/] co prawda bardzo da-
leko – odbyło się wówczas 361 imprez, ale liczba 114 

wciąż jest całkiem pokaźna. 
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Skąd ta różnica w liczbach pomiędzy rokiem 2011 a 2012? Na pewno po części wynika z poli-
tyki dodawania wydarzeń organizowanych przez nas. Rok temu dodaliśmy do bazy kilkanaście osob-
nych wydarzeń informujących o różnych edycjach lokalnych Odjazdowego Bibliotekarza 
[http://odjazdowybibliotekarz.pl/]. W minionym roku nie zdecydowaliśmy się na taki krok ze względu 
na ryzyko utraty przejrzystości bazy wydarzeń — niemal 100 eventów na samego Odjazdowego to chy-
ba jednak byłoby trochę za dużo. ;) 

Wydaje mi się, że użytkownicy dodający wydarzenia do serwisu dokonywali w ostatnim roku 
nieco ostrzejszej selekcji podczas podejmowania decyzji o dodaniu czegoś lub nie do kalendarza, 
uwzględniając tylko te wydarzenia, które mają realną szansę zainteresować ludzi z naszej branży. 

Jednak nawet bez tych zmian wyraźnie dało się odczuć, że rok 2012 był spokojniejszy od na-
prawdę ostrego 2011 (wiosna 2011 była wręcz mordercza ;)). 

Mając do dyspozycji informację o odwiedzinach poszczególnych podstron w Bibliotekalendarzu 
postanowiłam przyjrzeć się, gdzie w tym dziale zaglądaliście najczęściej. Przed Wami 10 najczęściej 
odwiedzanych w Bibliokalendarzu imprez roku 2012! 

10. Komunikacja z osobami zaburzonymi psychicznie. Jak rozumieć, rozmawiać i postępować, gdy 
przyjdą do naszej biblioteki?  
[http://bibliosfera.net/kalendarz/wydarzenie/484/komunikacja-z-osobami-zaburzonymi-psychicznie-
jak-rozumiec-rozmawiac-i-postepowac-gdy-przyjda-do-naszej-biblioteki/] 

Warsztaty były zapowiedziane z prawie ośmiomiesięcznym wyprzedzeniem. Temat zaintereso-
wał bibliotekarzy od razu. Zapewne wielu z Was spotkał się w swojej pracy z osobami, które sprawiały 
wrażenie osób z zaburzeniami psychicznymi, być może nawet z osobami agresywnymi. Z wypowiedzi, 
które pojawiały się w Internecie po rozpoczęciu zbierania zgłoszeń na warsztaty, można wywnioskować, 
że bibliotekarze odczuwają potrzebę zdobywania nowych kompetencji z zakresu komunikacji z trud-
nymi czytelnikami. 

9. Zagarnięte – ukryte – poszukiwane – odzyskane  
[http://bibliosfera.net/kalendarz/wydarzenie/531/zagarniete-ukryte-poszukiwane-odzyskane/] 

Jak widać, konferencje typowo naukowe również interesują naszych czytelników. Szczególnie, 
kiedy wśród zagadnień znaleźć można intrygujące tematy. W tym przypadku w programie znalazły się 
wystąpienia o kradzieżach i poszukiwaniach zagonionych woluminów, o zabezpieczeniach przed zło-
dziejami, czy o… „zaklęciach przeciw złodziejom książek na kartach starych druków BUW”. :) 

8. Biblioteka z wizją — Trzeci ogólnopolski kongres bibliotek publicznych  
[http://bibliosfera.net/kalendarz/wydarzenie/611/biblioteka-z-wizja-trzeci-ogolnopolski-kongres-
bibliotek-publicznych/] 

Kongres Programu Rozwoju Bibliotek był — wydaje mi się — najważniejszym wydarzeniem 
2012  roku dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych z niewielkich miejscowości. I zdecydowanie warto 
było tam być — jak co roku. :) 

Swoje wrażenia z tej imprezy spisałam w tekście Moje spojrzenie na bibliotekę z wizją (relacja 
z 3. Kongresu Bibliotek Publicznych: http://dominika.bibliosfera.net/2012/10/moje-spojrzenie-na-
biblioteke-z-wizja-relacja-z-iii-kongresu-bibliotek-publicznych/). Można też powspominać oglądając 
nagraną przez zespół Bibliosfery relację wideo. :) [tutaj: 
http://dominika.bibliosfera.net/2013/01/wydarzenia-dla-bibliotekarzy-2012/] 

7. Studenci INiB na rynku pracy (3. Kongres Kół Naukowych Studentów INiB)  
[http://bibliosfera.net/kalendarz/wydarzenie/518/studenci-inib-na-rynku-pracy-iii-kongres-ko-
naukowych-studentow-inib/] 

Na naszej liście top 10 znalazły się także wydarzenia studenckie, w tym zeszłoroczny kongres 
studentów informacji naukowej i bibliotekoznawców — w założeniu najważniejsze wydarzenie dla tego 
targetu w roku. W zeszłym roku kongres organizowany był przez studentów z Torunia. 

6. Siódme Forum Młodych Bibliotekarzy: Biblioteka jako marka  
[http://bibliosfera.net/kalendarz/wydarzenie/508/vii-forum-modych-bibliotekarzy-biblioteka-jako-
marka/] 

Po tym wydarzeniu doszłam do wniosku, że młodzi bibliotekarze nie lubią Twittera. Możecie 
o tym przeczytać w ósmym podsumowaniu tygodnia [http://dominika.bibliosfera.net/2012/09/czego-
nie-lubia-mlodzi-bibliotekarze-biblioteczny-przeglad-tygodnia-8/]. No i wszyscy uczestnicy chyba pa-
miętają, że „ta łyżka nie istnieje… ta łyżka nie istnieje…”. 

5. Źródła informacji w zmieniającym się środowisku cyfrowo-sieciowym 
[http://bibliosfera.net/kalendarz/wydarzenie/506/zroda-informacji-w-zmieniajacym-sie-srodowisku-
cyfrowo-sieciowym/] 

Na miejscu piątym znalazła się najwyżej uplasowana konferencja studencka, zorganizowana 
w Lublinie. 

4. Edukacja informacyjna i medialna (EIM): Archipelagi wiedzy 
[http://bibliosfera.net/kalendarz/wydarzenie/601/miedzynarodowa-konferencja-edukacja-
informacyjna-i-medialna-archipelagi-wiedzy-eim/] 
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Najlepsze wydarzenie roku 2012. Przynajmniej moim zdaniem. Gratulacje należą się przede 
wszystkim Ewie Rozkosz i Zuzie Wiorogórskiej, organizatorkom. Bardzo się cieszę, że mogłam tam być, 
czego wyraz znajdziecie w moim artykule poświęconym właśnie tej imprezie 
[http://dominika.bibliosfera.net/2012/10/o-archipelagach-wiedzy-ktore-nawiazuja-absolutnie-do-
chmury-relacja-z-konferencji/]. Co ciekawsze wypowiedzi prelegentów znajdziecie natomiast w relacji 
prowadzonej na żywo w komentarzach w Bibliokalendarzu. 
● Edukacja informacyjna i medialna (EIM): Archipelagi wiedzy – relacja: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IqJ0v1aVgdI  

A na deser warto obejrzeć wideo dowodzące, że było nie tylko wartościowo pod względem mery-
torycznym, ale też można było się rozerwać i pośmiać: 

3. BiblioGrill (wyd. 8) o dobrych praktykach w bibliotekach publicznych – Piekary Śląskie 
[http://dominika.bibliosfera.net/2013/01/wydarze
nia-dla-bibliotekarzy-
2012/BiblioGrill%20%28wyd.%208%29%20o%20do
brych%20praktykach%20w%20bibliotekach%20pu
blicz-
nych%20%E2%80%93%20Piekary%20%C5%9Al%C
4%85skie]  

Pierwszą tróję otwiera BiblioGrill w Pieka-
rach Śląskich, który… został odwołany. Pogoda nie-
stety nie dopisała. Szkoda nam tym bardziej, że jak 
wskazują statystyki, wydarzenie cieszyło się zainte-
resowaniem naszych czytelników. 

Całe szczęście podczas pozostałych edycji 
pogoda jak najbardziej się udała, dzięki czemu na 

przykład w czerwcu mogliśmy świętować drugie urodziny Bibliosfery [http://bibliosfera.net/]. Z tej oto 
okazji skonsumowaliśmy pana, którego możecie zobaczyć na poniższym zdjęciu. ;) 

2. Książka – Dokument – Informacja: Kulturowa tożsamość książki 
[http://bibliosfera.net/kalendarz/wydarzenie/540/ksiazka-dokument-informacja-kulturowa-
tozsamosc-ksiazki/] 

To druga w tym zestawieniu typowa konferencja naukowa organizowana przez instytut INiB, 
tym razem wrocławski. Jest to kolejna impreza, którą komentowałam na żywo w Bibliokalendarzu 
[http://bibliosfera.net/kalendarz/wydarzenie/540/ksiazka-dokument-informacja-kulturowa-
tozsamosc-ksiazki/]. 

A na miejscu pierwszym… 

1. Targi Książki w Białymstoku 
[http://bibliosfera.net/kalendarz/wydarzenie/421/targi-ksiazki-w-biaymstoku/] 

Niemałe zaskoczenie. Impreza w mieście, do którego prawie każdy ma daleko, a na dodatek nie 
do końca biblioteczna, bardziej ogólna. I chyba właśnie na tym polega sukces tych targów. Biblioka-
lendarz był jednym z niewielu miejsc, gdzie można było znaleźć informacje na ich temat, dzięki czemu 
odwiedzali nas nie tylko bibliotekarze. Zainteresowani imprezą znajdowali nas najczęściej dzięki Goo-
gle’owi. A może to znaczy, że w tym roku warto udać się na targi w Białymstoku? Ktoś był? Ktoś się 
wybiera? :) 

Poza konkursem. Warto wspomnieć jeszcze o jednej imprezie — jest to Odjazdowy Bibliotekarz 
[http://odjazdowybibliotekarz.pl/], który w 2012  roku okazał się wielkim sukcesem. Przez Polskę w 
maju przejechało ponad 90 pomarańczowych grup bibliotekarzy i czytelników. W tym roku liczymy na 
więcej! :) 

Dominika Paleczna 
Źródło: Bibliosfera.net, data dostępu 06.01.2013 

Najważniejsze wydarzenia na światowym rynku wydawniczym w 2012 roku 

Jak co roku przedstawiamy najważniejsze wydarzenia, jakie zagościły w 2012 roku na światowym ryn-
ku wydawniczym. 

● Styczeń 2012  
Najnowsza powieść Stephena Kinga – „Dallas ’63” (oryg. „11/22/63”) - jest najlepiej sprzedają-

cą się książką tego autora od wydanego w 1998 roku „Worka kości”. Od kilku tygodni „Dallas '63” nie 
opuszczała 1. miejsca prestiżowej listy bestsellerów New York Timesa. Tytuł ten zajmuje również czo-
łowe miejsca w zestawieniach najlepiej sprzedających się książek publikowanych przez wszystkie liczą-
ce się periodyki czy serwisy internetowe, m.in. Wall Street Journal, Los Angeles Times, USA Today czy 
Publishers Weekly.  

Travis McCourt, analityk Morgan Keegan, twierdzi że w okresie świątecznych zakupów Amazon 
sprzedał 4-5 milionów tabletów Kindle Fire, a efektem tego była o 1-2 miliony słabsza sprzedaż iPadów 
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firmy Apple. Jednocześnie McCourt obniżył z 16 do 13 milionów sztuk swoje szacunki co do sprzedaży 
iPada w ostatnich trzech miesiącach 2011 roku.  

Brytyjski wydawca Peter McGee ustąpił w sporze z władzami Bawarii o publikację „Mein 
Kampf” Adolfa Hitlera. Poinformował on, że publikacja trafi do kiosków, ale oryginalne teksty z książki 
będą nieczytelne. Krytyczny komentarz nie będzie ocenzurowany.  

Ścigany przez mafię autor bestselleru „Gomorra”, Włoch Roberto Saviano oraz meksykańska 
dziennikarka Lydia Cacho, która ujawniła w Meksyku siatkę pedofilów, otrzymają Nagrodę im. Olofa 
Palmego za 2011 rok - ogłosiła w poniedziałek Fundacja Olofa Palmego. 

Afgański mistrz kaligrafii przez pięć lat pracował nad największym na świecie Koranem, które-
go wymiary wynoszą 2,28 m na 1,55 m, a waga - 500 kg. Kanoniczna wersja tej świętej księgi islamu 
została zapisana około połowy VII wieku. 

● Luty 2012 
Jeden z analityków twierdzi, że Amazon mógł w IV kwartale zeszłego roku sprzedać nawet 

6 milionów tabletów Kindle Fire. 
Amazon chwalił się pod koniec zeszłego roku, że tylko w grudniu sprzedał ponad 4 miliony 

urządzeń z rodziny Kindle. Firma nie podała jednak danych z podziałem na poszczególne modele e-
czytników Kindle i tablet Kindle Fire, który został zaprezentowany pod koniec września, a do sprzedaży 
trafił w połowie listopada w cenie 199 dolarów.  

Bajka dla dzieci napisana przez Jamesa Joyce'a została opublikowana po raz pierwszy w Du-
blinie, wywołując spór o prawa autorskie. 

Biblia zawierająca apokryficzną Ewangelię Barnaby - w której Jezus zapowiada przyjście pro-
roka Mahometa i zrzeka się swojej boskości - została odnaleziona w Turcji. Spisana złotymi literami na 
skórzanych stronicach księga liczy sobie rzekomo ponad 1,5 tys. lat. Jeżeli badania naukowe potwier-
dzą, że Biblia pochodzi z okolic V-VI w. naszej ery, będzie to przełomowe odkrycie. Dotychczas sądzo-
no, że tekst Ewangelii Barnaby powstał dopiero w XIV wieku (choć wzmianki o samym Barnabie są 
o wiele starsze). 

● Marzec 2012 
Twórca realizmu magicznego i pierwszy laureat literackiego Nobla z Ameryki Południowej 

skończył 85 lat. Gabriel Garcia Marquez od kilku lat ma poważne kłopoty ze zdrowiem, wycofał się 
z życia publicznego i świętował w gronie najbliższych.  

Instytut Książki organizuje polskie stoisko na Targach Książki w Lipsku. 
Tegoroczne lipskie targi książki odwiedziła liczna reprezentacja polskich autorów. W ramach 

programu „Tranzyt” zorganizowanego przez Instytut Książki oraz Instytut Polski do Lipska przyjechali: 
Olga Tokarczuk, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki oraz Sylwia Chutnik. Jest to szeroko zakrojona prezen-
tacja polskiej, ukraińskiej i białoruskiej literatury, organizowana przez Fundację Roberta Boscha, Tar-
gi Lipskie oraz Fundację Współpracy Polsko Niemieckiej. Gośćmi TRANZYTU są m.in. Andrzej Stasiuk, 
Joanna Bator, Justyna Bargielska, Bohdan Piasecki, Robert Traba, Igor Stokfiszewski, Piotr Siemion, 
Martin Pollack, Natalka Śniadanko, Juriy Andruchowycz, Swetlana Aleksiejewicz, Andrej Chadano-
wicz, Serhiy Żadan.  

W marcu otwarto w Mediolanie księgarnię Kmzero Slowbookstore, oferującą tylko książki nie-
zależnych włoskich wydawnictw. 

Na trzech poziomach, o łącznej powierzchni 250 metrów kwadratowych, nie znajdziecie wiel-
kich bestsellerów, hitów wydawniczych ani książek autorów zagranicznych. Będą natomiast powieści, 
opowiadania, bajki dla dzieci z małych, często szerzej zupełnie nieznanych oficyn wydawniczych. 

W dniach 16–19 marca odbyły się będą w Paryżu 32. Międzynarodowe Targi Książki. Gościem 
honorowym tegorocznych targów była Japonia. Organizatorzy zaprosili 20 autorów. Wśród nich znajdą 
się m. in. Kenzaburô Oé i Yoko Tawada. Gościem specjalnym było także miasto Moskwa, które będzie 
reprezentowane na targach przez 18 autorów (m. in. Borisa Akunina i Zachara Prilepina). Zaplanowa-
no również cykle dyskusji poświęcone ekranizacjom literatury („Od książki do filmu”), jej roli w debacie 
społecznej („Literatura na agorze”), mandze, a także liczne wystawy i specjalny program skierowany do 
młodych czytelników. 

W targach wzięło udział ok. 1.000 wystawców, w tym wydawcy zagraniczni z 38 państw. W ze-
szłym roku odwiedziło je 180.000 osób. 

W poniedziałek, 19 marca rozpoczęły się 49. Targi Książki dla Dzieci w Bolonii. Pierwszego 
dnia wręczone zostaną nagrody w konkursie Bologna Ragazzi Award, które w tym roku trafią również 
do rąk polskich twórców. Anna Czerwińska-Rydel i Marta Ignerska odbiorą główną nagrodę w kategorii 
non fiction za książkę „Wszystko gra”, wydaną przez Wytwórnię wspólnie z Narodowym Instytutem 
Fryderyka Chopina. Dlaczego ta książka jest tak ważna wyjaśnia dr Małgorzata Cackowska z Instytutu 
Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego w tekście, który zamieszczamy poniżej.  

Tom wierszy Wisławy Szymborskiej „Radość pisania” utrzymuje się we Włoszech na pierwszym 
miejscu w klasyfikacji najlepiej sprzedanych książek. Sprzedano 64 tysiące egzemplarzy jej zbioru - 
pisze w sobotę dziennik „la Repubblica”. 

„Radość pisania” zawiera wiersze poetki z lat 1945-2009. Tom opracował wybitny włoski polo-
nista i tłumacz Pietro Marchesani, który zmarł pod koniec 2011 roku. 
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Wydawnictwo Encyclopaedia Britannica Inc. poinformowało, że znana na całym świecie ency-
klopedia nie będzie już wydawana w wersji papierowej. Prestiżowe 32-tomowe dzieło ukazuje się od 
1768 roku. 

Papierowe wydanie encyklopedii będzie dostępne do wyczerpania zapasów, wersje cyfrowe (in-
ternetowa i na płytach) będą ukazywać się w dalszym ciągu.  

Laureatem tegorocznej nagrody literackiej im. Astrid Lindgren – ALMA – został Guus Kuijer 
z Holandii. Guus Kuijer debiutował jako autor książek dla dzieci w roku 1975 i do tej pory opublikował 
około trzydziestu tytułów, zwłaszcza dla czytelników na granicy dzieciństwa i młodości.  

Już co trzeci dorosły Amerykanin posiada czytnik e-booków. To dwa razy więcej niż latem ze-
szłego roku. E-czytelnictwo staje się trendem, który nabiera rzeczywistego wymiaru na całym świecie. 
28 proc. - dokładnie tyle pełnoletnich obywateli Stanów Zjednoczonych korzysta z e-readerów. Średnio 
czytają na nich ponad 20 książek rocznie. To wyniki najnowszego sondażu przeprowadzonego przez 
agencję The Harris Interactive. Latem 2011 roku odsetek posiadaczy czytników e-booków wynosił zale-
dwie 15 proc. Oznacza to, że w przeciągu siedmiu miesięcy liczba e-czytelników wzrosła niemal dwu-
krotnie. 

Grupa prominentnych chińskich pisarzy zarzuciła amerykańskiemu koncernowi Apple łama-
nie ich praw autorskich. Twórcy wnieśli pozew do sądu za bezprawną sprzedaż ich książek w interne-
cie. 

● Kwiecień 2012 
Niemiecki noblista Guenter Grass zaszokował Niemcy, publikując w kilku światowych gaze-

tach wiersz „Co musi zostać powiedziane”. Twierdzi w nim, że pokojowi na świecie zagraża ze swoją 
bronią atomową nie Iran, ale Izrael - czytamy w dzisiejszej „Gazecie Wyborczej”. - Publicysta „Die Welt” 
Henryk Broder uznał Grassa za wykształconego antysemitę, który ma „problem z Żydami”.  

W poniedziałek, 16 kwietnia rozpoczęły się Międzynarodowe Targi Książki w Londynie (The 
London Book Fair), najpoważniejsza po targach frankfurckich impreza branżowa na świecie i ważne 
miejsce sprzedaży praw autorskich. Polscy wydawcy zaprezentowali się na organizowanym przez Insty-
tut Książki stoisku (E 300). Swój udział potwierdziło15 wystawców: Bellona, Bosz, Harmonia, IVAX, 
Wydawnictwo Sejmowe, Polish Rights, PWN, Prószyński i S-ka, Rebis, Świat Książki, Universitas, Wy-
dawnictwo Edukacyjne Parpamedia, Wydawnictwo Literackie, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszaw-
skiego oraz Wydawnictwo Krytyki Politycznej. Specjalnie na londyńskie targi książki Instytut przygoto-
wał nową edycję katalogu „New Books from Poland. Spring 2012”.  

W londyńskich targach książki wzięło udział ponad 1,5 tys. wystawców z 57 krajów, wśród 
nich: wydawcy, agenci literaccy, księgarze, bibliotekarze. W zeszłym roku odwiedziło je prawie 25 tys. 
osób, 45% stanowili odwiedzający spoza Wielkiej Brytanii. Targi, zamknięte dla publiczności, organi-
zowane są w centrum targowym Earls Court. Zakończyły się w środę, 18 kwietnia.  

W finale tegorocznej edycji amerykańskiej nagrody Best Translated Book Award znalazły się 
dwa tytuły polskich autorów: „W czerwieni” („In Red”) Magdaleny Tulli oraz „Kamień na kamieniu” 
(„Stone Upon Stone”) Wiesława Myśliwskiego. Autorem angielskich przekładów obu książek jest Bill 
Johnston. Książki opublikowało wydawnictwo Archipelago Books z Nowego Jorku. 

Książka została przetłumaczona na angielski po ponad 25 latach – w kraju ukazała się w 1984 
roku.  

Obok polskich autorów do finału zakwalifikowali się m.in.: Jean Echenoz, Dany Laferrière, En-
rique Vila-Matas i Dezső Kosztolányi. Lista finalistów nagrody znajduje się tutaj. Zwycięzcę poznamy 
4 maja podczas PEN World Voices Festival. 

Nagroda Best Translated Book Award przyznawana jest od 2007 roku przez nowojorski Uni-
wersytet w Rochester dla najlepszej książki zagranicznej opublikowanej na amerykańskim rynku.  

Autorka cyklu powieściowego o przygodach nastoletniego czarodzieja Harry'ego Pottera podała 
tytuł i upubliczniła datę premiery swej nowej książki. Będzie to powieść dla dorosłych.”Casual Vacan-
cy”, bo taki tytuł nosi książka, ma się ukazać na czytelniczym rynku 27 września. W lutym pisarka 
ujawniła, że pracuje nad nową książką, która ma być zupełnie inna tematycznie niż przygody młodego, 
dobrze zapowiadającego się czarodzieja, które przyniosły jej sławę i pieniądze. 

„Casual Vacancy” (w wolnym przekładzie „Praca dostępna dorywczo lub sezonowo”) będzie do-
stępna w różnych formatach: tradycyjnym książkowym w twardej okładce, w wersji elektronicznej (e-
book), jako CD oraz jako audiobook (książka mówiona). Wydawcą nie będzie dotychczasowy wydawca 
Harry'ego Pottera - Bloomsbury Publishing, lecz firma Little, Brown & Co.  

Tegoroczne prestiżowe nagrody Pulitzera ogłoszono w Nowym Jorku. Agencja Associated Press 
została nagrodzona za informacje o tajnym programie nowojorskiej policji obejmującym monitorowanie 
życia codziennego środowisk muzułmańskich. Pierwsze nagrody zdobyły też media internetowe: serwi-
sy „Huffington Post” i „Politico”. Pulitzer w kategorii służby publicznej przypadł gazecie „Philadelphia 
Inquirer” za artykuły o zjawisku przemocy w szkołach. Huffington Post otrzymała swego pierwszego 
Pulitzera za materiały o wyzwaniach, przed którymi stają amerykańscy weterani ranni w Iraku 
i w Afganistanie. Pulitzera w kategorii historia zdobył pośmiertnie (zm. 1 kwietnia 2011 roku) Manning 
Marable za „Malcolm X: A Life of Reinvention” - biografię bojownika o prawa człowieka Malcolma X; 
w kategorii fikcji nagrody nie przyznano po raz pierwszy od 35 lat. W kategorii dramatu nagrodę 
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otrzymała Quiara Alegria Hudes za sztukę „Water by the Spoonful” (dosłownie: „woda po łyżeczce”) 
traktującą o powracającym weteranie wojny w Iraku.  

Rząd - być może w poszukiwaniu pieniędzy, które obiecał dać Unii - właśnie sprzedaje piękną 
trzypiętrową kamieniczkę, w której od lat międzywojennych mieścił się Instytut Kultury Polskiej 
w Paryżu. Było to miejsce spotkań Polonii i Polaków przebywających w Paryżu. Zlikwidowano dużą bi-
bliotekę, książki wrzucone do kontenerów przed budynkiem; okoliczni Polacy wyciągnęli część z tych 
pudeł wyrzuconych na śmietnik. Wykonawczynią wyroku była p. dyrektor Klaudia Podsiadło z War-
szawy. 

Niemiecki land Bawaria zamierza opublikować w 2015 roku książkę „Mein Kampf” Adolfa Hi-
tlera, opatrzoną naukowym komentarzem - poinformował bawarski minister finansów Markus Soeder. 
Będzie to pierwsze po wojnie wydanie tej książki w Niemczech. 

Bawarskie ministerstwo finansów jest właścicielem praw autorskich do „Mein Kampf”, które 
wygasają z końcem 2015 roku, 70 lat po śmierci autora. 

Litewski Związek Tłumaczy Literatury ogłosił wyniki konkursu na najlepsze tłumaczenie litera-
tury obcej na Litwie. „Mercedes Benz” Pawła Huellego zajął drugie miejsce. Najlepszą książką zagra-
niczną okazała się „Papuga Flauberta” Juliana Barnesa. 

● Maj 2012  
Odbyła się już po raz czwarty „Noc Literatury Europejskiej”. 16 maja w kilkunastu miastach 

Europy m.in. w Londynie, Wiedniu, Sztokholmie, Sofii, Pradze, Monachium, Mediolanie, Berlinie i Am-
sterdamie swoją twórczość zaprezentowali autorzy z całego kontynentu. 

Na Uniwersytecie St. Andrews przypominającym Hogwart zorganizowano pierwszą konferencję 
naukową na temat serii książek o Harrym Potterze Joanny K. Rowling. Wzięło w niej udział 60 badaczy 
z całego świata. W ciągu dwóch dni przestawiono 50 artykułów na rozmaite tematy: od platońskiego 
dziedzictwa Rowling po znaczenie szkolnych obiadów. 

Niebawem w amerykańskich księgarniach ukaże się angielski przekład „Nowolipia” Józefa He-
na. Książkę opublikuje oficyna DL Books, a przetłumaczyła ją Krystyna Boron. W lokalnej prasie uka-
zały się już pierwsze pochlebne recenzje.  

Polska tłumaczka literatury niemieckiej Sława Lisiecka otrzymała nagrodę główną Fundacji 
Sztuki niemieckiego kraju związkowego Północna Nadrenia-Westfalia. Uroczystość wręczenia nagrody 
odbyła się 8 maja w Straelen - poinformowała fundacja.  

Julia Hartwig i Adam Zagajewski byli gośćmi pierwszego wieczoru wydarzenia pod nazwą 
„Translating Poetry: Readings and Conversations”, które odbył się w Rzymie w dniach od 3 do 4 maja. 
Był to cykl odczytów i rozmów poświęconych zagadnieniom przekładu polskiej i włoskiej poezji na język 
angielski, a także tłumaczenia poezji anglojęzycznej na język włoski. 

Projekt Polska Cyfrowa Równych Szans został zwycięzcą międzynarodowego konkursu odby-
wającego się podczas Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego w Genewie. 

Również w mijającym roku na Międzynarodowych Targach Książki i Festiwalu Literatury Svět 
knihy w praskim Pałacu Targowym również w tym roku nie zabraknie gwiazd literatury polskiej. Do 
Pragi przyjechała legendarna reporterka Hanna Krall, fenomen „polskiej szkoły reportażu“ przedstawi 
Mariusz Szczygieł a nowe czeskie tłumaczenia swoich proz zaprezentuje Janusz Rudnicki wraz ze zna-
nym czeskim pisarzem Petrem Šabachem. Stoisko Instytutu Polskiego (S101) we współpracy z Klubem 
Polskiej Książki i Prasy z Czeskiego Cieszyna tradycyjnie oferować będzie nowości wydawnicze z Polski 
oraz tłumaczenia na czeski.  

● Czerwiec 2012 
Hołd Wisławie Szymborskiej oddano podczas Nocy Sztuki w Wenecji z soboty na niedzielę. Kil-

ka spośród ponad 400 imprez spod znaku sztuki i literatury dedykowanych było zmarłej w lutym pol-
skiej poetce, od lat uwielbianej we Włoszech. 

Etgar Keret znalazł się na krótkiej liście nominowanych do prestiżowej nagrody literackiej 
Frank O'Connor Prize za książkę „Nagle pukanie do drzwi”. 

Instytut Książki i Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku byli organizatorami polskiego sto-
iska na rozpoczynających się we wtorek, 5 czerwca największych amerykańskich targach książki Bo-
okExpo America (BEA). Naszym gościem był Wilhelm Dichter. 

Z okazji premiery jego książki „God's Horse and The Atheists' School” polski pisarz spotkał się 
z czytelnikami 6 czerwca o godz. 13.00 na terenie targów (Javits Center: Uptown Stage, 11th Ave.) 
i o 19.00 w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku (233 Madison Ave.). W spotkaniach udział 
wzięli tłumaczka książki, prof. Madeline G. Levine oraz Mike Levine, redaktor z Northwestern Universi-
ty Press.  

Amerykański powieściopisarz Philip Roth dostał nagrodę księcia Asturii - poinformowała 
w środę fundacja przyznająca to prestiżowe hiszpańskie wyróżnienie. Uznała ona Rotha za kontynu-
atora tradycji wielkiej powieści amerykańskiej.  

Wybitny szwedzki tłumacz literatury polskiej Anders Bodegard został laureatem prestiżowej 
nagrody Letterstedtska priset, przyznawanej przez szwedzką Królewską Akademię Nauk. 

Andersa Bodegarda doceniono za przekład na język szwedzki zbioru poezji „Anteny w deszczu”, 
będącego wyborem wierszy z trzech tomików Adama Zagajewskiego: „Powrót”, „Anteny” i „Niewidzialna 
ręka”. 
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Ogłoszono nominacje do tegorocznej edycji amerykańskich nagród za przekład fantastyki - 
2012 Science Fiction and Fantasy Translation Awards. Wśród nominowanych utworów znalazły się 
dwa polskie opowiadania: „Wiedźmin” Andrzeja Sapkowskiego (tłum. Michael Kandel) oraz „Stanle-
mian” Wojciecha Orlińskiego (tłum. Danuta Skok). Opowiadania polskich autorów zostały nominowane 
w kategorii „krótka forma”. Poza nimi nominacje uzyskało jeszcze pięć opowiadań.  

● Lipiec 2012 
Ogłoszono nominacje do Nagrody Bookera za rok 2012. To jedno z najbardziej prestiżowych 

wyróżnień w dziedzinie literatury. 
Oto lista wyróżnionych tytułów:  
● Hilary Mantel „Bring up the Bodies” 
● Alison Moore „The Lighthouse” 
● Will Self „Umbrella” 
● Jeet Thayil „Narcopolis” 
● Sam Thompson „Communion Town” 
● Nicola Barker „The Yips” 
● Ned Beauman „The Teleportation Accident” 
● André Brink „Philida” 
● Tan Twan Eng „The Garden of Evening Mists” 
● Michael Frayn „Skios” 
● Rachel Joyce „The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry” 
● Deborah Levy „Swimming Home” 
12 tysięcy funtów - tyle zapłacono na licytacji za pierwsze wydanie powieści Samuela Becketta 

„Murphy” z 1938 roku, którą zachwycił się James Joyce. Powieść „Murphy” Samuela Becketta, którą 
podarowano w ubiegłym roku fundacji Oxfam, sprzedano na aukcji charytatywnej za 12 tysięcy fun-
tów. Cenę podbiła ocena literaturoznawcy, który zauważył, że wystawiony na aukcji egzemplarz to bia-
ły kruk.  

Angielskie wydanie „Białej gorączki” Jacka Hugo-Badera znalazło się wśród dwunastu książek 
nominowanych do nagrody Dolman Travel Book of the Year. Książka pod tytułem „White Fever: A Jo-
urney to the Frozen Heart of Siberia” w przekładzie Antonii Lloyd-Jones, ukazała się w tym roku 
w Wielkiej Brytanii nakładem wydawnictwa Portobello Books. 

W stolicy Chin z automatu można nie tylko kupić napoje czy coś do jedzenia. Można też dostać 
strawę duchową z ostatnio zainstalowanych ponad 50 automatycznych „bibliotek samoobsługowych”, 
wypożyczających książki.  

● Sierpień 2012 
W ramach London 2012 Festival powstanie ogromny labirynt, składający się z ponad 250 ty-

sięcy książek. Projekt pod nazwą „aMAZEme”, zainicjowany przez dwójkę brazylijskich artystów – Mar-
cosa Saboyę i Gualtera Pupo, startuje 31 lipca w londyńskim Southbank Centre.  

W ramach Edinburgh International Book Festival odbył się cykl spotkań z polską literaturą. 
Najpierw warsztaty dla dzieci z Aleksandrą i Danielem Mizielińskimi oraz Antonią Lloyd-Jones, a na-
stępnie wieczór autorski Pawła Helle 

Horrory z lat 70. to prawdziwa żyła złota. Niektóre z nich warte są nawet kilkaset tysięcy fun-
tów. Wartość kolekcjonerską posiadają nie tyle konkretni autorzy, co konkretne książki - z powodu ich 
kontrowersyjności lub wydania w niewielkim nakładzie, zanim ich autorzy stali się sławni. W Wielkiej 
Brytanii horrory zyskały popularność z chwilą publikacji w 1974 roku książki Jamesa Herberta „The 
Rats”. Wkrótce księgarskie półki zapełniły się dziełami imitatorów Herberta o zabójczych zwierzętach. 
Jednak książki Herberta, które sprzedały się w ilości 50 milionów egzemplarzy, nie stanowią łakomego 
kąska dla kolekcjonerów, podobnie jak książki Stephena Kinga, z wyjątkiem jednego czy dwóch wcze-
snych dzieł tego autora. Dreszcz podniecenia kolekcjonerów budzą natomiast takie nazwiska, jak Guy 
N. Smith, Raymond Giles, Graham Masterton, Shaun Hutson, Dennis Wheatley czy Ramsey Campbell.  

Przedstawiciele internetowego sklepu Amazon poinformowali, że w 2012 roku firma sprzedaje 
w Wielkiej Brytanii więcej e-booków niż papierowych książek. Według firm sprzedających e-wydania, 
w Polsce wyprzedzą one tradycyjne książki dopiero za kilka lat.  

„Wiek cudów” to pierwsza książka Karen Thompson Walker, a prawa do jej publikacji zostały 
sprzedane w USA za milion dolarów! I jeszcze przed premierą zainteresowali się nią filmowcy z Holly-
wood. Ten hit wydawniczy opowiadający o (nie)możliwym końcu świata debiutuje właśnie na polskim 
rynku. 

Zespół naukowców Akademii Medycznej Harvardu zaprezentował nowy sposób przechowywa-
nia danych przy wykorzystaniu kodu DNA. Po raz pierwszy w historii za pomocą kodu genetycznego 
„zarchiwizowano” książkę. Zawartość książki – 53 tysiące słów, 11 obrazów i program komputerowy – 
to największa do tej pory ilość danych zapisana przy pomocy rewolucyjnej technologii wykorzystującej 
materiał genetyczny. 

Amazon wypożyczy studentom papierowe książki, czyli rusza z komercyjną biblioteką. Dzięki 
usłudze wypożyczania książek od Amazona studenci będą mogli zaoszczędzić do 70% ceny detalicznej 
danej książki. Gigant e-rynku będzie więc płatną alternatywą dla bibliotek. 
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● Wrzesień 2012 
Od 6 do 12 września w Drohobyczu na Ukrainie odbył się będzie jubileuszowy V Międzynaro-

dowy Festiwal Brunona Schulza. Festiwal zainaugurowały wykłady Tarasa Prochaśki, Adama Michni-
ka, Dawida Grossmana i Wiktora Jerofiejewa  

Autorka znanych na całym świecie powieści o Harry’m Potterze otrzymała w środę pozwolenie 
na budowę miniaturowej kopii zamku Hogwart w ogrodzie własnego domu w Edynburgu. 

W środę, 29 września rozpoczęły się Międzynarodowe Targi Książki w Pekinie (Beijing Interna-
tional Book Fair). Instytut Książki w tym roku już po raz czwarty pokazuje książki polskich autorów, 
zachęcając chińskich wydawców do zainteresowania się naszymi tytułami, a także informuje o możli-
wościach uzyskania wsparcia, jeśli zdecydują się na wydanie przekładów w Chinach. Pokazujemy 
głównie polskie książki dla dzieci oraz tytuły dofinansowane ostatnio przez Program Translatorski ©Po-
land.  

Amerykański tłumacz Bill Johnston otrzymał prestiżową nagrodę translatorską, 2012 PEN 
Translation Prize, za przekład powieści Wiesława Myśliwskiego „Kamień na kamieniu”. Ceremonia wrę-
czenia odbyła się 23 października. Nagrodę przyznaje PEN American Center. 

Jak co roku, w połowie września odbyło się 19. Forum Wydawców Lwowie (13-16 września 
2012), najważniejsze targi skupiające ukraińskich wydawców. Na stoisku Instytutu Książki zaprezen-
towano m.in. nowości wydawnicze 2012 roku oraz książki Brunona Schulza w tłumaczeniach na języki 
obce w związku z obchodami 120. rocznicy urodzin i 70. śmierci pisarza. Z tej okazji również, w ra-
mach Forum Wydawców zorganizowany został festiwal „Bruno Schulz we Lwowie”, który rozpocznie się 
w przeddzień targów, 12 września.  

Jak donosił guardian.co.uk, pisarka powieści fantasy Silvia Hartmann postanowiła dać możli-
wość wszystkim zainteresowanym na obserwowanie poprzez Google Docs procesu powstawania nowej 
książki. Projekt jest zatytułowany „Nagi pisarz” i można go obserwować tutaj. Powstająca książka to 
„Dragon Lords”, prace nad nią rozpoczęły się 12 września rano, po trzech godzinach miała już osiem 
rozdziałów. O kolejnych sesjach pisania autorka będzie powiadamiała za pośrednictwem portali spo-
łecznościowych.  

Jak podała TVN 24: Irańska Fundacja Męczenników zwiększyła nagrodę za głowę Salmana 
Rushdiego o pół miliona dolarów. To efekt wzrostu napięcia, jakie wywołał antyislamski film o proroku 
Mahomecie, który przedstawia Mahometa jako oszusta i nieodpowiedzialnego kobieciarza, aprobujące-
go molestowanie seksualne dzieci. 

Podczas największej tegorocznej prezentacji polskiej literatury w Wielkiej Brytanii, festiwalu 
Pole Position, odbyły się dyskusje i spotkania z sześcioma polskimi autorami: A. M. Bakalar, Jackiem 
Dehnelem, Arturem Domosławskim, Pawłem Huelle, Zygmuntem Miłoszewskim, Grażyną Plebanek 
i Magdaleną Tulli. Pole Position to 17 wydarzeń literackich, które w ciągu najbliższych dwóch miesięcy 
zawitały do 10 wybranych miast Wielkiej Brytanii. Szeroki wybór tematów i literackich osobowości daje 
nadzieję na możliwie pełną prezentację polskiej literatury współczesnej: od politycznie zaangażowanych 
reportaży, przez literaturę inteligentnie erotyczną po mistyczne powieści. 

75 lat temu - 21 września 1937 roku - ukazało się pierwsze wydanie powieści „Hobbit, czyli 
tam i z powrotem” Tolkiena. Z tekstu powieści wynika, że dzień później, 22 września, obchodzą urodzi-
ny główni bohaterowie historii - Bilbo Baggins i jego siostrzeniec Frodo. 

Parlament Europejski 13 września br. przyjął Dyrektywę w sprawie niektórych dozwolonych 
możliwości wykorzystywania utworów osieroconych. Chodzi o dzieła, które nadal podlegają ochronie, 
ale ich twórcy pozostają nieznani lub nie ma możliwości, by do nich dotrzeć. Dzięki nowym regulacjom 
instytucje użytku publicznego, czyli np. biblioteki, muzea i archiwa, będą mogły publikować w sieci 
dzieła osierocone zgodnie z zasadą non-profit. Co więcej instytucje wykorzystujące utwory osierocone 
uzyskają ochronę przed możliwymi zarzutami dotyczącymi łamania praw autorskich, które mogłyby 
pojawić się w przyszłości 

● Październik 2012 
W środę, 10 października, rozpoczęły się 64. Międzynarodowe Targi Książki we Frankfurcie 

(Frankfurter Buchmesse), największe na świecie spotkanie i święto branży wydawniczej.Wzięło w nim 
udział ponad 7 300 wystawców z ponad 100 krajów. W tym roku gościem honorowym targów jest No-
wa Zelandia. Punktem kulminacyjnym Targów we Frankfucie nad Menem było wręczenie Pokojowej 
Nagrody Niemieckich Wydawców i Księgarzy Liao Yiwu, chińskiemu pisarzowi, żyjącemu na emigracji 
w Niemczech.  

Na organizowanym przez Instytut Książki polskim stoisku o powierzchni 180 m2 (Hala 5.0 B 
947) zaprezentowało się 40 wydawców z Polski. Ponadto, pokazano nowości wydawnicze 2012 roku, 
książki nominowane do najważniejszych polskich nagród literackich (Nagroda Literacka NIKE, Pasz-
porty Polityki, Nagroda Literacka GDYNIA, Nagroda Kościelskich), a na specjalnej wystawie zaprezen-
towano najlepsze polskie książki dla dzieci i młodzieży, wyróżnione przez Polską Sekcję IBBY. 

Na Targach Książki we Frankfurcie ogłoszono nazwiska laureatów Nagrody Literackiej Unii Eu-
ropejskiej (EUPL) za rok 2012, którą wyróżniani są najlepsi nowi autorzy w UE. Tegorocznymi zwycięz-
cami zostali: Anna Kim (Austria), Lada Zigo (Chorwacja), Laurence Plazenet (Francja), Wiktor Horváth 
(Węgry), Kevin Barry (Irlandia), Emanuele Trevi (Włochy), Giedra Radvilavičiūtė (Litwa), Gunstein Bak-
ke (Norwegia ), Piotr Paziński (Polska), Afonso Cruz (Portugalia), Jana Beňová (Słowacja) i Sara Mann-
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heimer (Szwecja). Każdy zwycięzca otrzyma 5 000 €, a co ważniejsze, priorytetowe dofinansowanie 
z unijnego programu Kultura na tłumaczenia książek na inne języki. Jury wyłoniło 6 finalistów kon-
kursu. Trzy spośród wybranych książek przedstawiają społeczeństwo powojennych Niemiec, a pozosta-
łe trzy tytuły zajmują się problemami egzystencjalnymi. Oto nominowane powieści: 

● Ernst Augustin: „Robinsons blaues Haus” (C.H.Beck, styczeń 2012) 
● Wolfgang Herrndorf: „Sand” (Rowohlt.Berlin, listopad 2011) 
● Ursula Krechel: „Landgericht” (Jung und Jung, sierpień 2012) 
● Clemens J. Setz: „Indigo” (Suhrkamp, wrzesień 2012) 
● Stephan Thome: „Fliehkräfte” (Suhrkamp, wrzesień 2012) 
● Ulf Erdmann Ziegler: „Nichts Weißes” (Suhrkamp, sierpień 2012) 

Laureatką Niemieckiej Nagrody Literackiej 2012 została Ursula Krechel za powieść „Landgericht” [„Sąd 
okręgowy”] (Jung und Jung).  

Literacka Nagroda Nobla przyznana chińskiemu autorowi Mo Yan. Urodził się w 1956 roku 
w Chinach. W wieku dwudziestu lat wstąpił do Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, gdzie pełnił 
funkcje oficera ochrony, instruktora politycznego i oficera propagandy. 

Hilary Mantel autorka powieści „W komnatach Wolf Hall” ponownie została wyróżniona Nagro-
dą Bookera. Tym razem za powieść „Bring Up The Bodies”, która jest drugą – po „W komnatach Wolf 
Hall” – częścią trylogii o Thomasie Cromwellu. Nakładem Wydawnictwa Sonia Draga ukaże się w 2013 
roku pod tytułem „Na szafocie”.  

Zbiór opowiadań Ferdinanda von Schiracha Wina został nominowany do francuskiej Nagrody 
Médicis w kategorii przekład z literatury zagranicznej. Opowiadania niemieckiego autora ukazały się 
we Francji staraniem Gallimarda, w tłumaczeniu Pierre'a Malherbeta.  

26 października na Ohio State University odbędzie się uroczystość wręczenia nagrody Found 
in Translation, przyznawanej przez Instytut Książki, Instytuty Kultury Polskiej w Nowym Jorku, Insty-
tuty Kultury Polskiej w Londynie oraz Wydawnictwo W.A.B. Nagrodę w tym roku otrzyma Joanna Trze-
ciak za przekład wyboru wierszy Tadeusza Różewicza, opublikowanego pod angielskim tytułem „Sob-
bing Superpower” (W.W. Norton, 2011).  

Vodafone Rumunia we współpracy z wydawnictwem Humanistas rozpoczął ambientową akcję 
reklamową, która stację metra Victoria Square zamieniła w cyfrową bibliotekę. Ściany zostały pokryte 
od góry do dołu wielkimi plakatami. Osoby podróżujące tą trasą nagle zobaczyły, że znajdują się 
w imponującej bibliotece. 

● Listopad 2012 
Z ogromną przyjemnością informujemy, że Javier Marias – wybitny hiszpański pisarz, autor 

bestsellerowej trylogii „Twoja twarz jutro” oraz powieści „Serce tak białe” – został uhonorowany Natio-
nal Prize for Literature. Hiszpańskie Ministerstwo Kultury uznało „Zakochania” (Los Enamorientos) za 
najlepszą powieść 2011 roku. 

Laureatem tegorocznej prestiżowej literackiej nagrody Goncourtów został Jerome Ferrari. Wy-
różniono go za powieść „Kazanie o upadku Rzymu”.  

Ryszard Krynicki otrzymał 8 listopada 2012 roku międzynarodową nagrodę VIII Festiwalu Po-
ezji Obywatelskiej miasta Vercelli (Festival di poesia civile „Città di Vercelli”) we Włoszech. 

Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku i instytuty kulturalne skupione w nowojorskiej sekcji 
stowarzyszenia EUNIC zapraszały na dziewiątą edycję corocznego festiwalu literackiego New Literature 
From Europe 2012 (NLE 2012), która zaczyna się w dniach 15-17 listopada 2012. Tegoroczny prze-
gląd, którego hasłem jest „Artistic Fictions / Fictional Artists” (Artystyczne fikcje/Fikcyjni artyści) kon-
centruje się na związkach pomiędzy literaturą i innymi dziedzinami twórczej działalności– szczególnie 
sztukami wizualnymi. W tegorocznym festiwalu udział wzięli: Austria: Klemens Renoldner; Czechy: 
Monika Zgustova; Francja: Luc Lang; Niemcy: Marc Degens; Polska: Agnieszka Taborska; Hiszpania: 
Ricardo Menéndez Salmón; Rumunia: Dumitru Tsepenaeg; Moderator: Marek Barteli 

Międzynarodowe święto książki, największe targi książki w całej Austrii -Buch Wien - rozpoczę-
ło się 22. listopada 2012 roku w Wiedniu. Tym razem z silnymi polskimi akcentami. Na zaproszenie 
Instytutu Polskiego w Wiedniu do Austrii pojechał pochodzący ze Słupska pisarz i dziennikarz, Daniel 
Odija. W ramach targów zaprezentuje on swoją twórczość pisarską oraz niemieckie wydanie książki 
„Ulica” („Auf offener Straße”) wydanej w roku bieżącym przez wydawnictwo Zsolnay Verlag.  

Najnowszy kryminał Åsy Larsson zatytułowany „W ofierze Molochowi” uznany został za najlep-
szą szwedzką powieść kryminalną 2012 roku. Werdykt ogłosili członkowie Szwedzkiej Akademii Kry-
minału w sobotę 24 listopada podczas tradycyjnej uroczystości w Bibliotece Kryminalnej w Eskilstinie.  

Na fasadzie domu przy via Crispi w Neapolu odsłonięta została tablica poświęcona pamięci 
znakomitego polskiego pisarza, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. 

Instytut Książki jest organizatorem polskiego stoiska na 14 Międzynarodowych Targach Książ-
ki non/fiction w Moskwie, które potrwają od 28 listopada do 2 grudnia. Jak co roku, prezentacji towa-
rzyszy program literacki organizowany we współpracy z Instytutem Polskim w Moskwie. Gośćmi targów 
będą: Janusz Głowacki, którego książka „Good night Dżerzi” właśnie ukazała się nakładem wydawnic-
twa NLO w tłumaczeniu Kseni Starosielskiej, Wojciech Kuczok, autor „Senności” opublikowanej nie-
dawno, w przekładzie Jurija Tchainikova, w wydawnictwie Azbuka oraz Mariusz Wilk, autor wydanego 
właśnie w petersburskiej oficynie Ivana Limbakha „Domu nad Oniego”, w przekładzie Iriny Adelgejm. 
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Saga księżycowa Cinder Marissy Meyer wydana przez Literacki Egmont została wybrana jedną 
z najlepszych książek 2012 roku. Wyboru dokonało gremium Publishers Weekly.  

● Grudzień 2012 
W grudniu informowaliśmy, iż debiut literacki „Ru” autorstwa Kim Thúy został nominowany 

do prestiżowej nagrody Man Asian Literary Prize. 
Od 10 do 12 grudnia w Chicago w Teatrze Chopina odbywał się festiwal „After Schulz” oraz 

konferencja poświęcona sylwetce Brunona Schulza. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Marek 
Bieńczyk, Magdalena Tulli, Tarik Amar, Bill Johnston i Madelaine Levine. 

„Łojowa świeca”, odkryta w prywatnym archiwum przez duńskiego historyka, została prawdo-
podobnie napisana przez Andersena w czasach szkolnych. Eksperci uważają, że w Danii odkryto 
pierwszą baśń Hansa Christiana Andersena.  

Amazon opublikował listę najlepiej sprzedających się w 2012 książek papierowych i e-booków. 
Pierwsze miejsca okupuje EL James ze swoją trylogią „Pięćdziesiąt twarzy Greya”. Wysoko na liście 
znalazły się też „Igrzyska śmierci” Suzanne Collins, a także „Gra o tron” George'a R. R. Martina.  

Dziennikarze The Guardian nie mogą otrząsnąć się ze zdziwienia, patrząc na zainteresowanie 
Norwegów Pismem Świętym. Wydanie, do którego nawiązuje The Guardian, to wydanie z 2011 roku, 
przygotowane przez Norweskie Towarzystwo Biblijne i zawierające nowe tłumaczenie Pisma Świętego 
na język norweski. Według danych wydawnictwa, dotąd sprzedano aż 157 000 egzemplarzy. Księgarze 
nie mają jeszcze dokładnych danych na rok 2012, ale są pewni, że Biblia absolutnie króluje w kategorii 
książek naukowych i popularnonaukowych, podczas gdy „Pięćdziesiąt twarzy Greya” zajmuje pierwsze 
miejsce wśród bestsellerów w kategorii literatura piękna 

Opr. GLK 
Źródło: Portal Księgarski, data dostępu 31.12.2012 

________________________________________________________________ 

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 

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). 
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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.  


