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Nauki pomocnicze historii: teoria, metody badań, dydaktyka  

Nauki pomocnicze historii: teoria, metody badań, dydaktyka / 
red. Aleksandra Jaworska, Robert Jop. Warszawa: DiG, 2013,– 
294 s.; ISBN: 978-83-7181-763-2 

Nauki pomocnicze historii. Teoria, metody badań, dydaktyka to zbiór studiów 
historyków polskich, czeskich, litewskich i rosyjskich poświęcony zagadnie-
niom dotyczącym miejsca nauk pomocniczych historii w nauce historycznej, 
rozpatrywanym w kontekście zmian i postulatów wysuwanych obecnie wobec 
nauk humanistycznych. W tomie znaleźć można rozważania nad zakresem 
poszczególnych dyscyplin nauk pomocniczych historii oraz potrzebą ich inte-
gracji w ramach przedmiotu, a także refleksję na temat możliwości i zasadno-
ści wyodrębnienia niektórych z nich w samodzielne dziedziny badań. Rozwa-
żaniom tym towarzyszy dyskusja nad źródłem historycznym, jego naturą, me-

todami badania oraz wartościami informacyjnymi.  
● spis treści:  

http://www.dig.pl/index.php?s=karta&id=1029&sciagaj=edf50e432f2aea9ee131a06318f9b427  
Źródło: księgarnia internetowa wydawnictwa DiG, dokument online:  

http://www.dig.pl/index.php?s=karta&id=1029, data dostępu 23.07.2013 

Wolne oprogramowanie w instytucjach publicznych: kwestie prawne  

Wolne oprogramowanie w instytucjach pu-
blicznych: kwestie prawne / Krzysztof Sie-
wicz. Warszawa: Interdyscyplinarne Cen-
trum Modelowania Matematycznego i Kom-
puterowego, 2013,– 33 s.; il.  

Instytucje publiczne, podobnie jak inni użytkownicy 
wolnego oprogramowania, mogą korzystać z niego bez 
ograniczeń i włączać je do swoich produktów. Należy 
brać przy tym pod uwagę konieczność wywiązania się 
z obowiązków takich jak uznanie autorstwa, a nie-
kiedy także udostępnienia kodu źródłowego i dopa-
sowania własnej licencji do licencji oryginalnego pro-

gramu. Instytucje publiczne, chcące udostępniać własne produkty jako wolne oprogramowanie 
[http://ceon.pl/images/wolne-oprogramowanie-w-instytucjach-publicznych/wolne-oprogramowanie-
w-instytucjach-publicznych.pdf], muszą ponadto dokonać wyboru jednej z kilkudziesięciu modelowych 
licencji, a przede wszystkim odpowiednio ustalić swoje relacje z zewnętrznymi podmiotami, które mogą 
się włączyć w tę produkcję (w tym z tzw. „społecznościami”). Opracowanie „Wolne oprogramowanie 
w instytucjach publicznych. Kwestie prawne” ma na celu przybliżenie powyższych kwestii.  
● Wolne oprogramowanie w instytucjach publicznych. Kwestie prawne (format PDF):  

http://ceon.pl/images/wolne-oprogramowanie-w-instytucjach-publicznych/wolne-
oprogramowanie-w-instytucjach-publicznych.pdf  

Źródło: Centrum Otwartej Nauki, data dostępu 25.07.2013 



 3 3 3

INFORMACJE DLA FACHOWCÓW 

Prof. Jan Malicki nadal będzie kierował Biblioteką Śląską 

Prof. Jan Malicki, wieloletni dyrektor największej i najstarszej w regionie Biblioteki 
Śląskiej w Katowicach, będzie nadal kierował tą placówką. We wtorek zarząd woje-
wództwa śląskiego wszczął procedurę zmierzającą do powołania go na stanowisko, 
o które ubiegał się w konkursie jako jedyny kandydat. 

Wiosną prof. Malicki zrezygnował z pełnienia funkcji dyrektora w efekcie 
formalnych zastrzeżeń do jego oświadczenia majątkowego. Gdyby nie podjął takiej 
decyzji, zostałby odwołany. Centralne Biuro Antykorupcyjne wskazało bowiem, że 

kierując wojewódzką instytucją jednocześnie zasiadał w radzie nadzorczej wydawnictwa Śląsk i był 
prezesem Stowarzyszenia Thesaurus Silesiae - Skarb Śląski. 

Naukowiec nie wpisał do oświadczenia majątkowego informacji o tym, że jest członkiem rady 
nadzorczej wydawnictwa Śląsk. Tłumaczył, że tak doradził mu radca prawny, ponieważ nie pobierał 
z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. Kiedy w listopadzie ubiegłego roku CBA zwróciło mu uwagę na 
problem, zrezygnował z członkostwa w radzie nadzorczej wydawnictwa i funkcji prezesa stowarzysze-
nia. Po jego rezygnacji z kierowania biblioteką najpierw zajmowała się tym jego zastępczyni, a potem 
powierzono mu obowiązki dyrektora do czasu rozstrzygnięcia konkursu. 

Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach Przemysław Smyczek po-
informował we wtorek, że umowa z dyrektorem może być podpisana na okres od 3 do 7 lat, co będzie 
jeszcze przedmiotem ustaleń. 
● Cały artykuł dostępny na wiadomosci.onet.pl  
Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostepu 24.07.2013 

Polacy będą czytać e-booki 

Jak informuje portal Bankier.pl, szacuje się, że Polacy będą w przyszłości kupowali więcej e-booków 
niż książek tradycyjnych. Czytelnicy deklarują, że są w stanie zapłacić za książkę elektroniczną połowę 
ceny wersji papierowej.  

Aktualnie rynek e-booków w Polsce wciąż się rozwija. Zapowiadana rewolucja w czytaniu jest 
już w zasięgu ręki, ale wciąż czynnikiem decydującym o przestawieniu się na książki elektroniczne są 
względy ekonomiczne. Widać wyraźnie, że wydawcy doceniają rolę e-booków i starają się dostarczyć je 
swoim czytelnikom. Rynek książek elektronicznych stanowi jedynie 1-2% rynku książki, a zatem czeka 
nas jeszcze wiele przemian w tym zakresie. opr. AG 
● „Polacy przekonują się do e-booków” - Bankier.pl [bankier.pl]: 

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Polacy-przekonuja-sie-do-e-bookow-2894226.html  
Źródło: Portal księgarski, data dostępu 22.07.2013 

Ruch wydawniczy w liczbach 2012: rekordowe 34147 tytułów  

Znowu rekord! Pomimo trudnej sytuacji na rynku książki, pomimo spadku przychodów ze sprzedaży 
książek, pomimo ogólnej sytuacji kryzysowej, w Polsce z roku na rok ukazuje się coraz więcej tytułów. 
W ewidencji Biblioteki Narodowej za rok 2012, którą uzyskaliśmy jako pierwsi dzięki uprzejmości To-
masza Makowskiego, dyrektora tej książnicy, odnotowano wydanie 34147 tytułów! Jest to o ponad 
8 proc. więcej niż w roku poprzednim, kiedy ukazało się 31515 tytułów, i aż o ponad 15,5 proc. więcej 
niż w roku 2010, gdy było 29539 tytułów.  

Przy wzroście liczby tytułów Biblioteka Narodowa odnotowała jednak spadek nakładów. W ro-
ku 2011 łączna wielkość nakładów według systematyki stosowanej w narodowej książnicy wyniosła 
93,747 mln egz., gdy w roku ubiegłym było to tylko 79,514 mln egz. co oznacza spadek aż o ponad 
15 proc.  

Jak wielokrotnie podkreślaliśmy, mamy istotne zastrzeżenia do sposobu obliczania wysokości 
nakładów książek przez Bibliotekę Narodową, które z reguły są rażąco zaniżane, jednak tutaj podajemy 
je bez komentarza, na który przyjdzie czas, gdy będziemy publikować pełne szacunki Biblioteki Analiz 
dla rynku książki za rok 2012.  

Dodajmy jeszcze, że nastąpił spadek w liczbie wydanych tłumaczeń z języka angielskiego, 
wzrosła natomiast liczba tłumaczeń z języka niemieckiego i po raz pierwszy pojawiła się widoczna licz-
ba tłumaczeń z języka japońskiego.  

Odnotujmy jeszcze jedną informację potwierdzającą kryzys w dziedzinie podręczników akade-
mickich. W ubiegłym roku ukazały się 1629 tytuły w tej grupie, gdy rok wcześniej było ich 1804 tytuły. 
Z pewnością największy wpływ na tak takie załamanie ma wpływ „antypodręcznikowa” polityka resortu 
nauki i szkolnictwa wyższego.  

Wbrew powszechnej opinii dane Biblioteki Narodowej nie potwierdzają wielkiego załamania na 
rynku prasy. Nie spadła, lecz wzrosła, chociaż nieznacznie liczba tytułów – z 7764 w roku 2011 do 
7827 w roku ubiegłym, czyli o 0,8 proc. O jeden tytuł wzrosła liczba gazet, ale aż o 62 tytuły liczba 
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czasopism. Nastąpił jednak spadek łącznych nakładów prasy – z 91,028 mln do 84,35 mln egz. czyli 
o ponad 7 proc., w tym w grupie gazet o blisko 3 proc., a grupie czasopism o ponad 7,5 proc.  

Więcej o statystyce Biblioteki Narodowej za rok ubiegły piszemy w najnowszym numerze „Bi-
blioteki Analiz” z 23 lipca. (pd)  
Źródło: Rynek Książki.pl, data dostępu 22.07.2013 

Opinia SBP dot. ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektó-
rych zawodów 

 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przesłało do Ministra Sprawiedliwości Marka 
Biernackiego swoją opinię w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 13 czerwca 2013 
roku dotyczącej zmiany ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich po raz kolejny wyraża swoją dez-
aprobatę z uchylenia art. 117 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 

Stowarzyszenie stoi na stanowisku, że zawód bibliotekarza należy do zawo-
dów zaufania publicznego i powinien pozostać w katalogu zawodów regulowanych. 
Uchylenie art. 117 w praktyce grozi obniżeniem rangi tego zawodu. Pozostawienie 

wyłącznie pracodawcom oceny kwalifikacji kandydatów na bibliotekarzy dyplomowanych spowoduje, 
że wymagania wobec tej grupy pracowników będą różne. Takie rozwiązanie utrudnia utrzymanie po-
dobnych wymogów kwalifikacyjnych bibliotekarzy dyplomowanych zatrudnionych w różnych typach 
bibliotek. Uzyskanie stanowiska bibliotekarza dyplomowanego w jednej bibliotece nie gwarantuje po-
nadto utrzymania tego stanowiska w innej. 

Szczególnie dotkliwa jest likwidacja Komisji dla kandydatów na bibliotekarza dyplomowanego 
oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej również ze względu na brak gwa-
rancji zatrudniania na tych stanowiskach osób z najwyższymi kwalifikacjami, ocenionymi obiektywnie. 
Tymczasem właśnie spośród bibliotekarzy dyplomowanych rekrutuje się kadra kierownicza bibliotek 
akademickich i naukowych, odpowiedzialna za budowanie strategii rozwoju usług bibliotekarskich. 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich wyraża żal, że zgłaszane wcześniej opinie, zarówno 
przez SBP, jak i Konferencję Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich nie zostały uwzględnio-
ne przez autorów ustawy. 
Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 18.07.2013 

Książki na rowerach: program promocji usług bibliotecznych i czytelnictwa 

Kilkunastu bibliotekarzy z Biblioteki Publicznej Seattle (SPL) zamieniło tego lata pracę przy biurku 
na jeżdżenie po mieście rowerami wyposażonymi w wózki o ładowności ok. 230 kg, z ekspozytorami 
mieszczącymi jednocześnie 75 książek – wszystko w ramach pilotażowego programu „Books on Bikes” 
(„Książki na rowerach”) mającego w innowacyjny sposób umożliwić mieszkańcom publiczny dostęp 
do usług SPB poza fizycznym budynkiem biblioteki i ułatwić dotarcie z ofertą biblioteczną 
do wszystkich zróżnicowanych społeczności aglomeracji. Zasób książek udostępnianych w ramach pro-
jektu liczy ok. 400 tytułów, w tym bestsellery, beletrystykę i literaturę niebeletrystyczną, poradniki 
oraz literaturę dziecięcą i młodzieżową, dobrane tak, by przyciągać uwagę potencjalnych odbiorców, 
zachęcać do czytania i odzwierciedlać różnorodność miasta. Obwoźne mini-biblioteki wyposażone 
są w mobilne łącza WiFi i tablety, na których demonstruje się potencjalnym użytkownikom, w jaki 
sposób pobierać przez Internet różnego typu cyfrowe materiały, korzystać ze zbiorów biblioteki 
i zadawać pytania bibliotekarzom; przy pomocy tych urządzeń wypożycza się też książki i aktywuje 
karty biblioteczne nowych czytelników. 

Członkowie zespołu „Books on Bikes” mają być obecni na większości odbywających się 
w Seattle letnich wydarzeń: festiwali, festynów i parad takich jak Pride Parade, PrideFest, Cyclefest, 
Umoja Fest czy Fiesta Patrias, w publicznych parkach i na targach. Każde z wydarzeń obsługuje 
dwóch bibliotekarzy, którzy mają zapewnić użytkownikom pełen wachlarz usług, poza przyjmowaniem 
kar i zwrotów. Rowerzyści z SPL będą prowadzić rozmowy o książkach, prezentacje, sesje informacyjne 
o bezpłatnych programach bibliotecznych realizowanych w danej okolicy i spotkania przeznaczone dla 
młodych odbiorców (opowiadanie historii, bajek, kluby czytelnika itp.). Informacje o tym, co się dzieje 
na tych wydarzeniach maja być relacjonowane na żywo na Tweeterze oraz zamieszczane na profilu SPL 
na Facebooku, za ich pośrednictwem można też kontaktować się z bibliotekarzami. Dodatkowe cele 
projektu to zmiana stereotypowych wyobrażeń o bibliotecznej profesji i promocja ekologicznych środ-
ków transportu. 

Program finansowany w całości przez SPL zainaugurowano 21 maja tego roku, w jednej 
z eksperymentalnych publicznych szkół, gdzie bibliotekarzom na rowerach towarzyszyli burmistrz Se-
attle i główny bibliotekarz miasta. „Books on Bikes” ma być prowadzony do jesieni, a ewaluacja warto-
ści i efektywności projektu, z wykorzystaniem różnego typu mierników i statystyk (w tym danych 
o liczbie wypożyczonych materiałów, nowych użytkowników i udzielonych informacji) będzie przepro-
wadzona w październiku. Jej wyniki zadecydują o tym, czy akcja będzie kontynuowana w przyszłym 
roku. 
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Michelle LEE, Seattle Public Library Puts Books on Bikes (Biblioteka Publiczna Seattle przenosi książki 
na rowery) // Library Journal – 10 czerwca 2013, il. [dostęp 2 lipca 2013]. Dostępny w World Wide Web: 
lj.libraryjournal.com/2013/06/library-services/seattle-public-library-puts-books-on-bikes  

Małgorzata Waleszko  
Źródło: Babin 2.0: Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, data dostępu 
15.07.2013 

Trzeci Salon Bibliotek 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Porozumienie Wydawców Książki Historycznej już po raz 
trzeci zapraszają do udziału w Salonie Bibliotek, który będzie zorganizowany w czasie XXII Targów 
Książki Historycznej [http://www.pwkh.pl/index.php?id_kat=1] od 28 listopada do 1 grudnia 2013 
roku w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie. 

Ideą Salonu jest promocja bibliotek [http://www.sbp.pl/artykul/?cid=8938&prev=260], które 
wydają publikacje o tematyce historycznej oraz w różnych formach upowszechniają wiedzę historycz-
ną, szczególnie o regionach i wybitnych postaciach zasłużonych dla lokalnej społeczności. 

Podobnie jak w roku poprzednim, Stowarzyszenie wyda „Katalog publikacji historycznych bi-
bliotek”. Trzecia edycja Katalogu będzie zawierać publikacje z ostatnich trzech lat (styczeń 2011 – 
czerwiec 2013), a w przypadku dzieł o wyjątkowym znaczeniu, również te wydane w ciągu ostatnich 
pięciu lat. 

Katalog jest okazją do pokazania, w skali ogólnopolskiej, dorobku edytorskiego bibliotek. Na-
kład Katalogu trafi do członków Klubu Miłośników Książki Historycznej, do bibliotek, muzeów oraz 
będzie rozdawany podczas III Salonu Bibliotek na XXII Targach Książki Historycznej. Zamieszczone 
w nim publikacje można będzie zamawiać bezpośrednio w bibliotekach, a także bezpłatnie rozdawać 
na stoisku III Salonu Bibliotek. Dopuszcza się również możliwość bezpośredniej sprzedaży publikacji 
na Targach; wówczas niezbędna jest jednak obecność na stoisku przedstawiciela biblioteki, jako sprze-
dawcy. 

Jeśli wydali Państwo w ostatnich latach publikacje o charakterze historycznym i chcieliby za-
mieścić je w Katalogu, prosimy o zgłoszenie. 

Naszym celem jest zamieszczenie w Katalogu najciekawszych publikacji o charakterze histo-
rycznym, wydawanych także przez mniej znane biblioteki miejskie, gminne, inne. Jeśli są na terenie 
Waszego województwa biblioteki, które prowadzą tego typu działalność, uprzejmie proszę o informację. 

Zwrócimy się bezpośrednio do tych bibliotek. 
Katalog obejmuje różne formy wydawnictw: książki, czasopisma, wydawnictwa kartograficzne, 

muzyczne, elektroniczne, audiowizualne. 
Jeśli zdecydują się państwo uczestniczyć w edycji Katalogu 2013 prosimy przekazać do Wy-

dawnictwa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich następujące informacje i materiały: 
● zbiorczy wykaz publikacji do zamieszczenia w Katalogu, 
● opisy publikacji, opracowane wg załączonego wzoru, 
● skany okładek publikacji, 
● dane teleadresowe biblioteki do zamieszczenia w Katalogu (oficjalna nazwa biblioteki, adres 

pocztowy, e-mail, adres www, telefon/fax). 
● dane osoby kontaktowej (odpowiedzialnej za przygotowanie informacji do Katalogu). 
Przesłane propozycje tytułów zweryfikuje niezależna komisja. Ze względu na ograniczoną obję-

tość Katalogu, część pozycji może nie zostać zamieszczona. Skany okładek należy przesłać w formie 
elektroniczne,j w formacie TIF lub JPG, minimum 300 dpi, kolor CMYK; opis bibliograficzny i adnota-
cję w formacie RTF. 

Materiały do katalogu należy nadsyłać w formie elektronicznej do 20 lipca 2013 roku do Marty 
Lach (Wydawnictwo SBP): e-mail: m.lach@sbp.pl, tel. 22 827 08 47. 

W sprawach doboru materiałów do Katalogu, informacji udziela także Marzena Przybysz, e-
mail: m.przybysz@sbp.pl, tel. 697 790 802. 

W kwestii pytań związanych ze stoiskiem, prosimy o kontakt z Małgorzatą Woźniak, email: 
m.wozniak@sbp.pl, tel 22 608 28 27. 

Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 12.07.2013 
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XXII Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej 

Polskie Towarzystwo Tury-
styczno-Krajoznawcze i Mię-
dzynarodowe Targi Poznańskie 
zapraszają do udziału w XXII 
edycji Ogólnopolskiego Przeglą-
du Książki Krajoznawczej i Tu-
rystycznej. 

Publikacje zgłaszane do 
udziału w Przeglądzie można 
przysyłać do Centralnej Biblio-
teki PTTK do dnia 3 września. 
Wszystkie prezentowane będą 
na stoisku promocyjnym Prze-

glądu w dniach 17-19 października podczas Targów Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon. 
Uroczystość wręczenia nagród wyróżnionym wydawcom i autorom, z udziałem zaproszonych 

gości oraz wszystkich uczestników przeglądu odbędzie się na terenach targowych, a towarzyszyć jej 
będą między innymi spotkania z nagrodzonymi autorami oraz gry targowe. Wydarzenia te będą przed-
miotem promocji Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i Międzynarodowych Targów 
Poznańskich w materiałach promocyjnych i na stronach internetowych. 
● Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie www.przegladksiazki.pl. 
Źródło: Dziennik Turystyczny, data dostępu 22.07.2013 

Targi Książki Kulinarnej za nami: sukces kolejnej nowej inicjatywy wysta-
wienniczej 

Prawie 3000 odwiedzających, ponad 1000 różnych 
tytułów książkowych i około 700 wymienionych 
podczas book-swappingu używanych książek to bi-
lans 1. Targów Książki Kulinarnej, które odbyły się 
w weekend z inicjatywy Marty Gessler.  

Na trzy dni [19-21.07.2013] Qchnia Arty-
styczna i dziedziniec Centrum Sztuki Współczesnej 
Zamek Ujazdowski zostały opanowane przez miło-
śników książek kulinarnych. W jednym miejscu ze-
brało się ponad 20 wystawców, którzy w swoich 
portfolio mają publikacje dotyczące jedzenia i goto-
wania. Stoiska miały też księgarnie, a także anty-
kwariaty, które sprzedawały wyszukane w swoich 
zbiorach niezwykłe stare książki kucharskie. Łącz-

nie zaprezentowano ponad 1000 różnych pozycji wydawniczych. 
Zgodnie z ideą Marty Gessler, która chciała by Targi Książki Kulinarnej były spotkaniem ludzi 

chcących się dzielić wiedzą odwiedzający wydarzenie spędzali godziny na rozmowach z wystawcami 
i autorami prezentującymi swoje publikacje, m.in. Elizą Mórawską, Jarosławem Dumanowskim, czy 
Grzegorzem Łapanowskim. Tłumnie uczestniczyli także w tworzeniu książki kulinarnej na żywo z ko-
lektywem Granice Smaku – efektem czego było  kilkadziesiąt oryginalnych receptur. Swoimi przepisa-
mi podzieliła się też pomysłodawczyni wydarzenia, która specjalnie na targi przygotowała Zeszyt 
Qchenny, gdzie oprócz kilku autorskich pomysłów restauratorki znalazło się miejsce na notowanie 
osobistych kulinarnych poszukiwań. 

Ogromną popularnością cieszył się book-swapping, gdzie również w duchu dzielenia się zmie-
niło właściciela około 700 książek i czasopism. Niektóre tytuły wzbudzały naprawdę olbrzymie emocje. 
To chyba najlepsze potwierdzenie wypowiedzianych podczas debaty przez Macieja Nowaka słów, że je-
dzenie i gotowanie to seks XXI wieku. Zgodzili się z nim pozostali uczestnicy spotkania, Marta Gessler, 
Eliza Mórawska, Ola Lazar i Piotr Adamczewski. I choć każdy z prelegentów gdzie indziej upatruje 
przyczyn kulinarnego boomu i czego innego szuka w publikacjach o jedzeniu wszyscy widzą potrzebę 
stworzenia instytucji, która zajmowałaby się przeszłością i przyszłością kuchni.  

O podniebienia odwiedzających zadbała oczywiście gospodyni, Marta Gessler przygotowując 
każdego dnia rzeźby z jedzenia. Wszyscy chętni mogli próbować chrupkości i lepkości. Dodatkowo go-
ście Qchni Artystycznej znajdowali codziennie w menu restauracji dania z książki „Mała paryska 
kuchnia” Rachel Khoo. Podczas targów miał także inaugurację nowy projekt „Samo – obsługa” będący 
swoistym automatem z jedzeniem, w którym można było kupić jedno z nowatorskich dań przygotowa-
nych przez Qchnię Artystyczną.  
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„Cieszę się, że mój pomysł spotkał się z tak ciepłym przyjęciem. Z radością patrzyłam na ciągle 
napływających ludzi, którzy tak jak ja kochają jedzenie, gotowanie i czytanie” – powiedziała Marta 
Gessler podsumowując 1. Targi Książki Kulinarnej.  
● Link do relacji wideo: www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GZWhKh7u5Xk 
● www.qchnia.pl  
● www.facebook.com/qchniaartystyczna?fref=ts 
● www.instagram.com/qchniaartystyczna#  

Źródło: Rynek Książki, data dostępu 25.07.2013 

Rozpoczęły się konsultacje nowelizacji prawa o uczelniach 

Projekt nowelizacji przepisów, zakładający m.in. podział na uczelnie akademickie i zawodowe oraz 
uznawanie przez uczelnie kwalifikacji zdobytych poza studiami, trafił do konsultacji społecznych. 
Treść projektu można znaleźć na stronie internetowej resortu nauki.  

Jak poinformowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jedną z ważniejszych propozy-
cji jest umożliwienie dojrzałym osobom z doświadczeniem zawodowym i wiedzą zdobytą na specjali-
stycznych kursach i szkoleniach, uzupełnienia wykształcenia i zdobycia dyplomu szkoły wyższej poza 
formalnym tokiem studiów. 

Projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym zakłada również zróżnicowanie 
uczelni na akademickie i zawodowe. Tylko niektóre uczelnie (z uprawnieniami do nadawania stopnia 
doktora) będą mogły kształcić na studiach ogólnoakademickich, nastawionych na zdobywanie wiedzy 
i rozwój naukowy. Inne uczelnie, prowadzące studia o profilu praktycznym, będą miały obowiązek za-
pewnienia studentom trzymiesięcznych praktyk. Ponadto możliwe będzie prowadzenie tzw. studiów 
dualnych, czyli takich, na których część zajęć odbywana jest w salach wykładowych, a część w prakty-
ce, w przedsiębiorstwie. 

„Wierzę, że te przepisy zwiększą szansę absolwentów na rynku pracy, umożliwią szerszej gru-
pie osób dorosłych podnoszenie swych kwalifikacji, a szkołom wyższym dadzą możliwość stworzenia 
atrakcyjnej oferty kształcenia zarówno tych studentów, którzy chcą szybko wejść na rynek pracy, jak 
i tych, którzy wiążą swą przyszłość z karierą naukową” – zapewnia minister nauki i szkolnictwa wyż-
szego Barbara Kudrycka. 

Projekt zakłada też, że prace dyplomowe przed obroną będą obowiązkowo sprawdzane progra-
mem antyplagiatowym, a po obronie trafią do komputerowego repozytorium. Z zawartością repozyto-
rium będą porównywane późniejsze prace, aby wyeliminować plagiatowanie już obronionych prac ab-
solwentów uczelni. 

Studenci od pierwszego roku, w myśl projektu, będą mogli otrzymywać stypendia rektora 
(dawniej stypendia za wyniki w nauce). Obecnie otrzymują je studenci drugiego roku na podstawie wy-
ników z pierwszego roku. Po wejściu w życie nowelizacji podstawą do przyznawania stypendiów na 
pierwszym roku mają być wyniki matur. 

Publikowana ma być ponadto lista kierunków, do których Polska Komisja Akredytacyjna lub 
resort nauki ma zastrzeżenia - lista, nazywana przez MNiSW listą ostrzeżeń ma uchronić kandydatów 
przed wyborem studiów, które mogą nie zapewnić ciągłości lub jakości kształcenia. 

Mają się zmienić też przepisy dotyczące wynalazków. Jak tłumaczy resort, jeśli znowelizowane 
przepisy wejdą w życie, naukowcy będą właścicielami praw majątkowych do wynalazków oraz innych 
efektów realizowanych przez nich badań i projektów naukowych. 

„Przekazanie naukowcom praw majątkowych do ich wynalazków sprawi, że wdrażanie i ko-
mercjalizowanie wyników badań będzie dla nich po prostu bardziej opłacalne. To najskuteczniejszy 
sposób, by koło zamachowe polskich innowacji mogło wreszcie ruszyć” – podkreśla minister nauki. 
Źródło: PAP - Nauka w Polsce, data dostępu 17.07.2013 

Konsultacje społeczne w sprawie ustaw dla nauki. Wakacje w pełni 

Nie ma co się oszukiwać. Ogłoszenie 17 lipca br. 
konsultacji społecznych nie wygląda dobrze. Wy-
starczy spojrzeć za okno, a najlepiej w kalendarz. 
Przecież właśnie trwają wakacje i tylko nieliczni 
naukowcy pracują w swoich jednostkach. Oczy-
wiście nie mówię, że ci, których nie ma w jed-
nostkach, nie pracują. Pracują inaczej (usłysza-
łem niegdyś: „Urlop dla filozofa? Mam przestać 
myśleć?”). Ja rozumiem, że teoretycznie powinni-
śmy pracować niemalże cały rok, zatem lipiec nie 
powinien być przeszkodą dla ogłoszenia konsul-

tacji. Ale nie oszukujmy się: jak naprawdę chcemy usłyszeć głos szerokiego grona naukowców i osób 
zainteresowanych, to nie pytamy się o zdanie w opustoszałej sali. 
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Konsultacje społeczne rozpoczęte. Od tych pięciu dni od ogłoszenia komunikatu Konsultacje 

społeczne nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym rozpoczęte 
[http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/konsultacje-spoleczne-
nowelizacji-prawa-o-szkolnictwie-wyzszym-rozpoczete/] siedziałem i wnikliwie sobie analizowałem to, 
co zostało nam przedstawione do konsultacji. I więcej mnie naszło samych przemyśleń o sposobie pro-
wadzenia konsultacji niż o tym, co jest konsultowane (a jest tego dużo i to ważnych spraw). O terminie 
już pisałem i tutaj zdania nie zmienię. Kiepski to termin. 

Druga sprawa jest niezwykle prosta: chodzi mianowicie o formę przygotowania dokumentów. 
W tej chwili otrzymaliśmy coś takiego: 
● Treść projektu Ustawy z dnia 16 lipca 2013 roku: 

http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ministerstwo/Aktualnosci/20130717/PSW
_-_projekt_z_dnia_16_lipca_2013_r.pdf  

● Uzadadnienie (sic!) projektu Ustawy: 
http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ministerstwo/Aktualnosci/20130717/UZA
SADNIENIE_PROJEKTU_USTAWY.pdf  

● Ocena Skutków Regulacji: 
http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ministerstwo/Aktualnosci/20130717/OSR_
nowelizacja_PSW_17_07_OST_1_.pdf  
Tak jak uzasadnienie projektu ustawy i ocena skutków regulacji jest czytelna, tak sam doku-

ment, który należy konsultować jest przygotowany… tak jak zwykle. Osoba zainteresowana musi sobie 
wydrukować albo pootwierać wiele okien z reformowanymi dokumentami. Czy naprawdę nie można 
zrobić tego w trybie edycji zmian albo komentarzy w PDF-ie naniesionych na tekst ujednolicony usta-
wy? Przecież dużo wygodniej jest mieć wszystko w jednym dokumencie w formie: „Before / After”. […] 

Emanuel Kulczycki 
● Cały artykuł na portalu Warsztat badacza, dokument online: 
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/konsultacje-spoleczne-w-sprawie-ustaw-dla-nauki-wakacje-w-
pelni/, data dostępu 22.07.2013 

Jak obliczyć indeks Hirscha w „Publish or Perish” i znaleźć swoje cytowania 

 

W trzecim odcinku „Niezbędnika” wyjaśniam, czym jest indeks Hirscha, jak pobrać i zainstalować pro-
gram Publish or Perish [http://www.harzing.com/pop.htm] oraz jak obliczyć w nim swój indeks Hir-
scha oraz liczbę cytowań. W odcinku wspominam o zaawansowanych zapytaniach i odsyłam do tego 
wpisu: http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/publish-or-perish-poradnik-dla-autorow-znajdz-swoje-
cytowania-i-indeks-hirscha/. Ustawcie sobie jakość HD. 

Emanuel Kulczycki 
Źródło: Warsztat badacza, data dostępu 13.07.2013 

Seminarium o finansowaniu uczelni,  
Warszawa, 11 lipca 2013 roku 

11 lipca, w Pałacu Prezydenckim odbyło się seminarium poświęcone przyszłości mechanizmów finan-
sowania szkolnictwa wyższego. Spotkaniu przewodniczył doradca Prezydenta prof. Maciej Żylicz, a pa-
nelistami byli: dr Jacek Tomkiewicz (Tiger, Akademia Koźmińskiego), Paweł Dobrowolski (Forum Oby-
watelskiego Rozwoju), prof. Piotr Moncarz (Stanford University), Piotr Voelkel (grupa Vox). W obradach 
wziął udział również prof. Marek Ratajcza (MNiSW). 
● Sprawozdanie z seminarium wraz z prezentacjami panelistów dostępne są na stronie Kancelarii Pre-

zydenta: http://www.prezydent.pl/dialog/fdp/gospodarka-konkurencyjnej-
polski/aktualnosci/art,44,seminarium-finansowanie-uczelni-a-konkurencyjnosc-szkolnictwa-
wyzszego.html. 
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● Do pobrania plik PDF z prezentacją wprowadzającą prof. Macieja Żylicza: 
http://obywatelenauki.pl/wp-
content/uploads/2013/07/slajdy_wprowadzajace_bpp_kprp.pdf. 

Źródło: Obywatele Nauki, data dostępu 17.07.2013 

KRASP i PAN rekomendują Open Access. A dokładnie co? 

Powstała bardzo ważna rekomendacja – ważna dla Otwartej 
Nauki w Polsce. Prezydium Konferencji Rektorów Akade-
mickich Szkół Polskich i Prezydium Polskiej Akademii Nauk 
przedstawiło swoje stanowisko 
[http://www.aktualnosci.pan.pl/images/stories/pliki/2013

/Wiadomo%C5%9Bci_biez/stanowisko_KRASP-
PAN_open_access.pdf] w sprawie zasad otwartego dostępu 
do treści publikacji naukowych i edukacyjnych. Bardzo się 
cieszę, że Otwarta Nauka 

[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/dziesiec-przykazan-otwartej-nauki/] w Polsce nabiera rozpę-
du. 

Co dokładnie rekomendowano. Poniższe stanowisko jest deklaracją patrzenia na otwarty do-
stęp oraz pewnego rodzaju rekomendacją pokazującą, co PAN i KRASP uznają za dobry model otwarto-
ści. Dlatego też poniższe punkty 1 i 2 należy traktować jako (bardzo ważne) deklaracje, a punkt trzeci 
jako instrukcję: „Jak to robić zgodnie z deklaracją”. 

Co zatem oba ciała rekomendują? Przede wszystkim model repozytoryjny, który polega na 
umieszczania przez naukowców postprintów, preprintów a czasami ostatecznych plików od wydawców 
w repozytoriach instytucjonalnach. Dlaczego jest to dobre rozwiązanie ‚wyjaśniłem kiedyś w tekście 
Repozytorium jest ważne dla naukowców i uczelni. AMUR jako wzór 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/repozytorium-jest-wazne-dla-naukowcow-i-uczelni-amur-
jako-wzor/]. Naukowcy, którzy chcą zamieścić swoje prace, muszą się upewnić, czy mają do tego pra-
wo (zobacz wpis [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/jak-znalezc-czasopisma-open-access-ze-
swojej-dziedziny/] powiązany z tym tematem oraz  poruszający to zagadnienie: 
http://ekulczycki.pl/poradnik/). 

Drugim krokiem ma być rekomendowanie autorom publikacji stosowania zasady udzielania 
niewyłącznych licencji wydawniczych. O co chodzi? Ano o nic innego, jak o interes autorów nauko-
wych, żeby mogli dysponować swoimi tekstami. Dlaczego jest to ważne pisałem tutaj: Przepraszam, czy 

oprócz praw do mojego tekstu nie zechciałby Pan zabrać jeszcze moich organów? 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/przepraszam-czy-oprocz-praw-do-mojego-tekstu-nie-
zechcialby-pan-zabrac-jeszcze-moich-organow/], a jak wprowadzić to w życiu pokazałem we wpisie 
Wzory umów wydawniczych dla autorów naukowych i wydawców 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/wzory-umow-wydawniczych-dla-autorow-naukowych-i-
wydawcow/] (przeczytajcie również Wolne licencje w nauce. Instrukcja: 
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/publikacja-wolne-licencje-w-nauce-instrukcja-do-pobrania/). 

Treść stanowiska. Poniżej znajduje stanowisko KRASP-u i PAN-u. Obradujące wspólnie Prezy-
dium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Prezydium Polskiej Akademii Nauk przed-
stawiają następujące stanowisko w sprawie zasad otwartego dostępu do treści publikacji naukowych 
i edukacyjnych (dalej: OA – Open Access). 

1. Zasada wprowadzania OA jako podstawowego modelu udostępniania publikacji naukowych, 
wprowadzona przez Komisję Europejską w Rekomendacji z 17 lipca 2012 roku, wpisana w Strategię 
Europa Cyfrowa 2020, rozwijana w założeniach projektu ustawy Ministerstwa Cyfryzacji o otwartych 
zasobach publicznych, jest cenną inicjatywą, sprzyjającą poszerzaniu zakresu współpracy naukowej 
i skali wykorzystywania wyników badań, w szczególności prowadzących do powstawania innowacyj-
nych rozwiązań, a także zapewniającą współudział społeczeństwa w formułowaniu nowych wyzwań 
badawczych.Warunkiem powodzenia procesu wprowadzania modelu OA jest zapewnienie wysokiego 
standardu naukowego takich wydawnictw i publikacji. 

2. Wynikające z wyżej wymienionej Rekomendacji Komisji Europejskiej zobowiązanie krajów 
członkowskich do wprowadzania zasady OA wymaga nie tylko określenia wybranego modelu OA, ale 
również powoduje konieczność przyjęcia odpowiednich uregulowań prawnych oraz procedur niezbęd-
nych dla jego wdrożenia. Warunkiem powodzenia procesu wprowadzania modelu OA jest zapewnienie 
wysokiego standardu naukowego takich wydawnictw i publikacji, co powinno prowadzić do ich 
uwzględnienia przy ocenach indywidualnych naukowców i ocenach instytucjonalnych jednostek na-
ukowych. 

3. Jako preferowany kierunek wdrażania modeli OA należy przyjąć tryb repozytoryjny, przy 
równoczesnym rekomendowaniu autorom publikacji stosowania zasady udzielania niewyłącznych li-
cencji wydawniczych. Niezbędne jest w związku z tym podjęcie skoordynowanych działań prowadzą-
cych do wdrożenia w Polsce spójnego systemu rozwiązań repozytoryjnych, służącego podnoszeniu wi-
doczności powstałych w Polsce publikacji, a w przyszłości dalszego rozwoju zakresu stosowania modeli 
otwartych w nauce i edukacji. 
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Prezydium KRASP i Prezydium PAN wyrażają wolę współpracy na rzecz wdrażania w Polsce 
modelu OA w odniesieniu do publikacji naukowych i edukacyjnych, równocześnie deklarując wsparcie 
dla związanych z modelem OA inicjatyw i programów agend rządowych oraz administracji publicznej. W 
celu realizacji przedkładanego stanowiska przewidziane jest utworzenie wspólnego Zespołu Otwartej 
Nauki, mającego pełnić koordynującą rolę w zakresie działań na rzecz wdrażania zasad OA do publika-
cji naukowych i edukacyjnych, a także innych stowarzyszonych z nimi przyszłych inicjatyw. 
Zdjęcie: Some rights reserved by loop_oh 
Źródło: Warsztat badacza, data dostępu 25.07.2013 

Do czego nie należy używać Google Scholar? 

Jestem bardzo gorącym zwolennikiem całego 
„ekosystemu” Google Scholar. Nie raz dawa-
łem temu wyraz, pisząc chociażby poradnik 
Jak dodać prace do Google Scholar i zwiększyć 
liczbę cytowań oraz indeks Hirscha 
[http://ekulczycki.pl/poradnik/] czy też obja-
śniając zasady funkcjonowania Publish or 

Perish 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/publi

sh-or-perish-poradnik-dla-autorow-znajdz-
swoje-cytowania-i-indeks-hirscha/]. Co wię-

cej, starałem się pokazać, że w dyskusji nad jakością polskiej humanistyki trzeba wykorzystywać Goo-
gle Scholar [http://ekulczycki.pl/teoria_komunikacji/piec-kilogramow-temu-czyli-komentarz-do-
artykulu-polityki/], a nie Web of Science. 

Google Scholar było bohaterem wpisów na „Warsztacie…” poświęconych czasopismom 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/aktualizacja-google-scholar-metrics-ciekawe-dane-z-polskich-
czasopism/] oraz grantom NCN-owskim [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/ncn-uznal-publish-
or-perish-jako-zrodlo-indeksu-hirscha-i-liczby-cytowan/]. Często piszę o tym narzędziu, często o nim 
dyskutuję. Obserwuję, jak jest wykorzystywane w świecie nauki oraz świecie ocen naukometrycznych. 

Wciąż niezmiennie uważam, że Google Scholar jest świetnym narzędziem heurystycznym i… 
terapeutycznym. Ale nie ma bardziej dziurawego i nieprecyzyjnego narzędzia bibliometrycznego niż 
Google Scholar – jego największe zalety, są jego największymi wadami. Uważam, że Google Scholar nie 
powinno służyć do oceny pracowników naukowych ani jednostek naukowych. Do tych celów po prostu 
się nie nadaje! 

 
Do czego warto wykorzystywać Google Scholar 

Google Scholar nadaje się świetnie do trzech rzeczy. Przede wszystkim – jako wyszukiwarka – 
do znajdowania ciekawych artykułów, nowych publikacji. Jest wygodna (ale i bardzo wybiórcza). Jed-
nakże nadaje się całkiem nieźle jako punkt wyjścia. 

Całkiem nieźle sprawdza się również do zasysania danych bibliograficznych 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/google-scholar-%E2%80%93-narzedzie-do-importu-danych-
bibliograficznych/] do menedżerów bibliografii – i to jest druga świetna cecha Google Scholar. 

Trzecią świetną cechą jest… poprawianie sobie kiepskiego humoru po wyliczeniu wskaźników 
bibliometrycznych w Web of Science. 
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Jakie są zatem zalety Google Scholar? 
● Darmowy i szybki; 
● Dla nauk humanistycznych i społecznych jest „optymistyczny”; 
● „Zamieszanie” na zbetonowanym rynku. 
Do czego nie należy wykorzystywać Google Scholar. Nigdy nie uważałem, że Google Scholar jest 

świetnym narzędziem i może zastąpić Web of Science w wyliczaniu indeksu Hirscha (na potrzeby na-
ukometryczne). Nie twierdziłem też, że Google Scholar Metrics 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/aktualizacja-google-scholar-metrics-ciekawe-dane-z-polskich-
czasopism/] – i obliczany w jego ramach h5-index – może już w tym momencie zastąpić Impact Fac-
tor®. Uważam, że jest to bardzo dobre narzędzie, które pokazuje możliwe kierunki rozwoju i naprawdę 
nie można sobie pozwolić na nieobserwowanie go. Tak samo jak trzeba podglądać rozwój wszelkich 
alternatywnych metryk. 

W polskiej nauce pojawia się coraz więcej rankingów opartych na indeksie Hirscha wylicza-
nych na podstawie Google Scholar. To naprawdę nie jest dobry pomysł. W polskiej nauce pojawia się 
coraz więcej rankingów opartych na indeksie Hirscha wyliczanych na podstawie Google Scholar. To 
naprawdę nie jest dobry pomysł.Nawet będąc przedstawicielem nauk humanistycznych, uważam, że 
lepsza – od strony narzędzia bibliometrycznego – jest klasyfikacja na podstawie WoS, który humani-
stykę nie-angielską indeksuje w nieznacznym stopniu. Po prostu: lepsza baza, lepszy wskaźnik. A bez 
dwóch zdań Web of Science jest lepszą bazą niż Google Scholar. Naprawdę nie stanowi żadnego pro-
blemu podpompowanie indeksu Hirscha wyliczanego na podstawie Google Scholar – wystarczy kilka 
prostych zabiegów. Należy również pamiętać, że Google Scholar indeksuje „wszystko i nic”. Dlatego też 
indeks Hirscha wyliczony na podstawie Web of Science dla dwóch naukowców jest bardziej „sprawie-
dliwy” – gdyż wylicza dane tylko na podstawie wszystkich publikacji zawartych w bazach jednej firmy. 
Google Scholar oblicza na podstawie wszystkiego, co jest w stanie zaindeksować. A indeksuje niemalże 
wszystko (co zgłosimy). 

Jakie są zatem wady Google Scholar? 
● Niska jakość wyników; 
● Podatność na manipulację większa niż w innych narzędziach; 
● Kiepski algorytm nierozróżniający materiałów oraz autorów; 
● Brak możliwości zgłaszania poprawek; 
● Praktycznie żadnych kategoryzacji dziedzinowych (już nie ma); 
● Brak możliwości poprawy ewidentnych błędów. 
Google Scholar nie widzi wielu dokumentów – krótkie studium przypadku. Naprawdę nie 

przejmuję się swoim indeksem Hirscha. Wskaźniki bibliometryczne interesują mnie jako przedmiot 
badań teorii komunikacji oraz narzędzie promocji i marketingu jednostek naukowych. Poniżej jednak 
pokażę Wam, w jaki sposób Google Scholar jest dziurawe. Może inaczej: Google Scholar to nie jest 
dziurawa wiadro. To wiadro bez dna. 

Studium krótkie z kilkoma danymi.  
1. Ponad rok temu opublikowałem książkę i umieściłem wersję elektroniczną 

[http://ekulczycki.pl/teoria_komunikacji/teoretyzowanie-komunikacji-moja-ksiazka-
na-licencji-cc-3-0/] w repozytoriach (jest indeksowana przez Google Scholar i Google 
Books). 

2. Według Google Scholar publikacja ta jest do tej pory cytowana 5 razy 
[http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=pl&user=un9rHigAAA
AJ&citation_for_view=un9rHigAAAAJ:L8Ckcad2t8MC]. 

Czy to oznacza, że to są wszystkie cytowania tej publikacji? Można przyjąć, że tak, ponieważ 
Google Scholar „wszystko indeksuje”. Możemy również założyć, że ktoś mnie zacytował, ale ani w sieci, 
ani w bazach bibliograficznych nie zamieścił swojej publikacji. Ale… 

Okazuje się jednak, że są publikacje, która są widoczne w sieci, są poprawnie indeksowane 
w Google Scholar i w tych publikacjach moja książka jest cytowana. Są też publikacje, które są do-
stępne w sieci, ale nie są indeksowane w Google Scholar. Prosty przykład: 

1. Publikacja Andrzeja Adamskiego Media w analogowym i cyfrowym świecie 
[http://elipsa.pl/pl/p/Media-w-analogowym-i-cyfrowym-swiecie-Andrzej-
Adamski/673]. 

2. Artykuł “Challenges and Problems of Knowledge Management in Enterprises in Poland” 
w czasopiśmie China-USA Business Review (artykuł indeksowany w Google Scholar) 
[http://www.davidpublishing.com/davidpublishing/Upfile/4/16/2013/20130416690
15833.pdf]. 

3. Artykuł Wiesława Sonczyka w „Studiach Medioznawczych”  
[http://sm.id.uw.edu.pl/Numery/2012_3_50/pelny.pdf]. 

I co z tym zrobić? Nic. Po prostu nic. Przede wszystkim trzeba się nie przejmować i robić swoje. 
Śledzenie własnych cytowań jest interesujące, gdy pozwala na zobaczenie rozprzestrzenia się własnych 
idei. 

Jak już chcemy porównywać czyjś dorobek lub dorobek jednostek używajmy dobrych narzędzi. 
Chociażby Web of Science czy Scopus. Google Scholar na taki status musi jeszcze poczekać. To abso-
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lutnie nie oznacza, że nie warto się interesować Google Scholar. Wręcz trzeba, bo po prostu jest przy-
datne. 
Zdjęcie: Some rights reserved by SpecMode 

Emanuel Kulczycki 
Źródło: Warsztat badacza, data dostępu 31.07.2013 

Raport MNiSW: w 10 lat liczba studentów w Polsce spadnie o 400 tys. 

W Polsce studiuje ok.1,67 mln studentów. W ciągu najbliższej dekady ich liczba zmaleje do 1,25 mln - 
wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu „Szkolnictwo Wyższe w Polsce” Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego.  

Z raportu wynika, że w roku akademickim 1990/1991 studiowało w Polsce zaledwie 390 tys. 
osób. Przez 15 lat liczba ta wzrosła aż 5-krotnie (aż 1,95 mln w roku 2005/2006 roku). Jednak kolej-
nych latach studiujących było coraz mniej - w kończącym się teraz roku akademickim jest ich ok. 1,67 
mln. Według prognoz ministerstwa, trend spadkowy utrzyma się aż do roku 2025, kiedy na studiach 
wyższych będzie 1,25 mln osób. Po tym okresie liczba studentów ma zacząć znów rosnąć - w 2035 ro-
ku w szkołach wyższych ma uczyć się 1,48 mln osób. 

„Uczelnie muszą obecnie koncentrować się na skutkach zmian demograficznych. Kadra aka-
demicka, dbając o wysoką jakość kształcenia i poziom badań naukowych, musi dostosować ofertę stu-
diów do potrzeb pracodawców i zainteresowań kandydatów, np. przez tworzenie studiów o profilach 
ogólnoakademickich i profilach praktycznych” – komentuje minister nauki i szkolnictwa wyższego, 
prof. Barbara Kudrycka. 

Resort nauki przeanalizował też zachodzące w ciągu ostatnich dwóch dekad zmiany w liczbie 
studentów na uczelniach publicznych i niepublicznych - studiujących w trybie stacjonarnym i niesta-
cjonarnym. Okazuje się, że liczba studentów uczących się w trybie stacjonarnym na uczelniach pu-
blicznych (a więc bezpłatnie), systematycznie rośnie, nawet mimo spadku ogólnej liczby studentów 
w ostatnich kilku latach. Dlatego też wzrósł odsetek studentów stacjonarnych na uczelniach publicz-
nych - w 2011/2012 roku osoby takie stanowiły już ponad połowę studentów (podczas gdy 
w 2001/2002 roku było to zaledwie 38 proc.) 

Według danych zebranych przez MNiSW, w ostatnich latach najbardziej popularną grupą kie-
runków są „nauki społeczne, gospodarka i prawo”, które studiuje prawie 38 proc. studentów. W grupie 
określonej jako „technika, przemysł i budownictwo” uczy się 16 proc. studentów. Za to kierunek z gru-
py określonej jako „kształcenie” wybrało 11 proc. studentów. 

Z raportu wyłaniają się różnice między dziedzinami wybieranymi przez dziewczęta i przez 
chłopców. Zarówno panie, jak i panowie najchętniej wybierają nauki społeczne (41 proc. kobiet i 32 
proc. mężczyzn), gospodarkę i prawo. Jednak kolejne miejsca w rankingu popularnych kierunków nie 
są już podobne. Kobiety chętniej wybierają grupę kierunków nazwaną kształcenie (15 proc.), a także 
nauki humanistyczne i sztukę (11 proc.), a mężczyźni częściej - technikę, przemysł i budownictwo 
(26 proc.) oraz kierunki określane jako „nauka” (12,3 proc.). 

Resort przyjrzał się też zmianom struktury kształcenia na polskich uczelniach w ostatnich la-
tach. Kiedy porównano dane z 2007 i 2011 roku, okazało się, że spada liczba kandydatów przyjmowa-
nych m.in. na kierunki pedagogiczne, społeczne, ekonomiczne i administracyjne. Wzrasta natomiast 
liczba osób np. studiujących ochronę i bezpieczeństwo, opiekę społeczną czy kierunki inżynieryjno-
techniczne albo artystyczne. 

Przedstawiciele MNiSW w swoim raporcie zwracają uwagę, że systematycznie wzrasta liczba 
cudzoziemców na polskich uczelniach. „W latach 2004-11 liczba cudzoziemców wzrosła prawie trzy-
krotnie” - zaznaczono w raporcie. Dwa lata temu w Polsce studiowało prawie 25 tys. cudzoziemców. 
Najczęściej przyjeżdżali do nas studenci z Ukrainy (ponad 6,3 tys. osób), Białorusi (prawie 3 tys.), 
a także Norwegii (ponad 1,5 tys.). Chociaż systematycznie rośnie liczba studentów przyjeżdżających do 
Polski w ramach programu Erasmus (w 2011 roku było to ok. 9 tys. osób), to cały czas nie jest ich aż 
tak wielu, co Erasmusów wyjeżdżających z Polski (dwa lata temu było ich ok. 15 tys.). 

W raporcie opracowanym w Wydziale Analiz Systemowych MNISW wykorzystano dane o szkol-
nictwie wyższym pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego oraz systemu POL-on. 
Źródło: PAP - Nauka w Polsce, data dostępu 23.07.2013 

Prof. Malec: konkurencyjność pomoże uczelniom przetrwać niż 

Aby przetrwać niż demograficzny, szkoły wyższe będą musiały stawać się coraz bardziej konkurencyjne 
- mówi PAP rektor Krakowskiej Akademii, prof. Jerzy Malec. Według niego uczelni niepublicznych 
w Polsce jest zbyt dużo i niektóre będą musiały upaść.  

Jak wynika z opublikowanego niedawno raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
w Polsce studiuje ok. 1,67 mln studentów. W ciągu najbliższej dekady ich liczba zmaleje do 1,25 mln. 

W rozmowie z PAP rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, prof. Je-
rzy Malec, były przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP) zaznacza, 
że niż demograficzny uderza w całe szkolnictwo wyższe - przede wszystkim w uczelnie niepubliczne, ale 
również w uczelnie publiczne, które tracą studentów studiów niestacjonarnych. 
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„Uczelnie niepubliczne, aby przetrwać na rynku, będą musiały być bardziej konkurencyjne: 
powinny podnosić poziom kształcenia, rozwijać ofertę, dbać o dobrą ocenę ze strony pracodawców - 
komentuje prof. Malec. - Ale to będzie dotyczyło uczelni, które będą się starały dostosować. Jestem 
jednak przekonany, że będzie dużo uczelni - zwłaszcza małych - które nie przetrwają i upadną”. Powo-
łuje się na tzw. raport Konfederacji Lewiatan, z którego wynika, że w 2025 roku spośród ponad 300 
uczelni niepublicznych, które działają teraz w Polsce, zostanie 50 największych. 

„Są uczelnie, które nic nie robią i one będą znikać z rynku. Myślę, że to kwestia kilku lat, że 
zmieni się mapa edukacyjna Polski. Ale jeśli próbuje się temu przeciwdziałać, to myślę, że można sobie 
poradzić. Chociaż nie będzie to bezbolesne” - mówi. Rektor KA wyjaśnia, że jego uczelnia już podjęła 
działania, które zwiększyć mają jej szanse na przetrwanie. Prof. Malec zaznacza, że choć niż demogra-
ficzny stał się już widoczny, liczba kandydatów na studia w akademii nie maleje. 

Zdaniem rozmówcy PAP wśród elementów, które mogą zagwarantować przetrwanie, są studen-
ci zagraniczni. „Kilka lat temu mieliśmy stukilkudziesięciu studentów zagranicznych. W mijającym 
roku - siedmiuset, a w nadchodzącym - będzie ich przynajmniej półtora tysiąca. To będzie ponad 
10 proc. studentów naszej uczelni. Wykorzystaliśmy szansę na przyciągnięcie cudzoziemców i ona nam 
pomaga utrzymać nabór na poziomie, jaki mieliśmy w poprzednich latach” - mówi rektor AK. Wyjaśnia, 
że jego uczelnia przyjmuje nie tylko kandydatów, którzy zaczynają studia, ale również ma podpisane 
umowy z uczelniami z Ukrainy dotyczące podwójnych dyplomów. „Student ukraiński może część stu-
diów zrobić u siebie, a część u nas. Pisze dwie prace i dostaje dwa dyplomy - ukraiński i unijny” - wy-
jaśnia rektor. 

Prof. Malec zaznacza, że ważna jest też dbałość o ofertę uczelni. „Na bieżąco reagujemy na mo-
dy i zapotrzebowania rynku. Niektóre kierunki tracą zainteresowanie i musimy je zamykać, a otwiera-
my inne, bardziej popularne. Oferta jednak ma być atrakcyjna dla studentów nie tylko ze względu na 
modę, ale i ze względu na rynek pracy” - dodaje prof. Malec. 

Kolejną kwestią jest konsolidacja uczelni. „Uważam, że ponad 300 uczelni niepublicznych 
w Polsce - z czego ok. 200 to uczelnie mające niewielu (kilkuset czy tysiąc) studentów - to nieporozu-
mienie. Lepiej, jeśli uczelnie się łączą, tworząc jednostki o większym potencjale - i dydaktycznym i na-
ukowym” - mówi prof. Malec. Podaje przykład Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Ty-
chach, która została przekształcona w wydział zamiejscowy Krakowskiej Akademii. „Tamta uczelnia 
ma teraz inny charakter - jest częścią szkoły wyższej o większych możliwościach” - zaznacza. 

Prof. Malec uspokaja jednak, że mimo niżu demograficznego spadek liczby chętnych na studia 
niestacjonarne w uczelniach niepublicznych nie powinien być drastyczny. „Niż demograficzny w pierw-
szym rzędzie dotyczy liczby absolwentów szkół średnich. Bo to oni przede wszystkim zasilają uczelnię. 
Tu spadek jest bardzo wyraźny, z roku na rok jest ich mniej. Ale mamy też drugą grupę studentów - to 
studenci niestacjonarni - dawniej mówiło się o nich: zaoczni - którzy w uczelniach niepublicznych sta-
nowią większość (np. 70-80 proc. studentów). To są często ludzie pracujący, mają np. po 30-40 lat, 
doświadczenie zawodowe. Moim zdaniem wciąż będzie zapotrzebowanie na takie studia”- komentuje. 
Według niego dodatkową szansą dla uczelni niepublicznych będą nowe przepisy dotyczące kształcenia 
ustawicznego, przygotowywane przez resort nauki. 

„Za kilkanaście lat zacznie rosnąć liczba młodzieży. Ważne, żeby wtedy szkolnictwo niepu-
bliczne istniało, by istniał nasz dorobek w postaci oferty edukacyjnej” - dodaje. 

Ludwika Tomala 
Źródło: PAP - Nauka w Polsce, data dostępu 25.06.2013 

________________________________________________________________ 

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;  
● o zakończonych badaniach naukowych, w tym o zakończonych przewodach doktorskich i habilita-
cyjnych;  
● o innych faktach, które można zamieścić w kronice dokumentującej działalność naukowo-badawczą 
bibliotek niepaństwowych szkół wyższych.  
Zapewniam rozpowszechnienie informacji w formie niniejszego informatora Sekcji Bibliotek Niepań-
stwowych Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – ISBNik. Serdecznie dziękuję i po-
zdrawiam 

Wojciech Rozwadowski 
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Bieżące informacje znajdziesz na Facebooku:  
http://www.facebook.com/pages/ISBNik-informator-Sekcji-bibliotek-nsw-ZG-

SBP/268166269865948?sk=wall 
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