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Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych  
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

R. 7, z. 1 (175): poniedziałek, 13 lutego 2012 roku 

W Y D A N I E  O K A Z J O N A L N E  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zapraszam na codziennie aktualizowaną  
stronę ISBNiKa na Facebooku 

Od redaktora  

Szanowne Koleżanki i Szacowni Koledzy!!! 
Jestem aktualnie jedynie stypendystą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, los 
mnie wyrzucił poza środowisko zawodowo-biliotekarskie i … niespodzianka !!! 

Nasza Szacowna Prezeska SBP, Pani Elżbieta Stefańczyk, objęła stanowi-
sko Redaktora Naczelnego miesięcznika „Bibliotekarz” i poprosiła mnie o zareko-
mendowanie kilku osób z Grona. Bibliotekarze z niepaństwowych szkół wyższych 
mają szansę pokazać swoje talenty autorskie: zaistniała po prostu szansa na pu-
blikowanie tekstów o tym, co każdy z nas zrobił w środowisku lokalnym, regio-
nalnym, o czym nie wszyscy jeszcze wiedzą.  

Będąc gościem minionego zjazdu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (w 2009 roku) nie za-
pomnę atmosfery medialnej dyskusji wokół pokazu mody w Książnicy Pomorskiej. W konsekwencji 
Zjazd zajął się potrzebą zmiany wizerunku zawodowego „szarej myszki bibliotekarki”: w Łodzi dziew-
czyny z Biblioteki Wyższej Szkoły Pedagogicznej zainicjowały „Odjazdowego bibliotekarza”, później po-
jawił się KsięgoZbiór (czyli spotkanie osób czytających książki na ulicy Piotrkowskiej) i wiele podob-
nych inicjatyw. 

Dla mnie istotną rolę spełniają dziewczyny z Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie 
i ich zagraniczne wyjazdy szkoleniowe organizowane dla całego środowiska bibliotekarskiego z regionu 
(nie mówiąc o organizacji spotkań seminaryjnych w ramach Forum bibliotekarskiego Oddziału Ślą-
skiego SBP). 

Nie będę wymieniać innych inicjatyw, bo warto o nich napisać i opublikować informacje na 
łamach „Bibliotekarza” (inicjatywy informacyjne w Bibliotece Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Gór-
niczej, forum bibliotekarskie bibliotek naukowych w Białymstoku, inicjatywy kulturalne w Wyższej 
Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, nie wspomnę o budowie klastra bibliotek naukowych w Poznaniu czy 
o inicjatywach współpracy bibliotek w Sosnowcu, której pomysłodawcą jest Elżbieta Okularczyk 
z Wyższej Szkoły Humanitas). 

Tylko dzielić się doświadczeniami …… 
● Elżbieta Stefańczyk, Redaktor Naczelna „Bibliotekarza” czeka na Wasze telefony i maile, 

tel. 606.106.121, email: e.stefanczyk@sbp.pl lub e.stefanczyk@onet.pl 
Nasz Prezes (dr Stefan Kubów) i niżej podpisany jesteśmy do dyspozycji (w razie jakichkolwiek 

wątpliwości: czy warto, czy trzeba oraz jak napisać i opisać Zjawisko). 
Kontakty:  
● Stefan Kubów: tel. 504.066.795, email: stefanku11@op.pl lub stefan.kubow@dswe.pl  
● Wojciech Rozwadowski: tel. 503.382.910. email: wojciech.rozwadowski@gmail.com  

Pozdrawia serdecznie 
Wasz Wojciech, redaktor  

Warszawa, 16 stycznia 2011 roku, poniedziałek 
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KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE – zaproszenia 

Kultura organizacyjna bibliotek 
ogólnopolska studencka konferencja naukowa, Warszawa, 9-10 marca 2012 roku 

Koło Naukowe Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uni-
wersytetu Warszawskiego serdecznie zaprasza na ogólnopolską studencką 
konferencję naukową „Kultura organizacyjna bibliotek”, która odbędzie się 
9 i 10 marca 2012 roku w Warszawie. 

Proponowana tematyka wystąpień: 
● artefakty bibliotecznej kultury 
● biblioteczny lider – dusza tworząca tożsamość instytucji 
● różne poziomy kultury organizacyjnej bibliotek 
● motywacja pracowników bibliotek 
● kultura organizacyjna w twojej bibliotece 
● jakość w działalności bibliotek 

A na deser… 
● Gdybym był dyrektorem… 

Zgłoszenie wraz z abstraktem prosimy przesyłać do dnia 13 lutego na 
adres: iinsb.kn@uw.edu.pl. Informacja o akceptacji zgłoszenia będzie wysyłana w ciągu 7 dni drogą 
mailową.  

Równie ważne co wystąpienia będą dla nas panele dyskusyjne, dlatego oprócz prelegentów, na 
konferencję serdecznie zapraszamy również słuchaczy i osoby pragnące wziąć udział w dyskusji!  

Chcemy zaangażować Was do aktywnego moderowania dyskusji. W takim przypadku prosimy 
o przesłanie samego zgłoszenia na moderatora do dnia 2 marca. Po zaakceptowaniu zgłoszenia mode-
ratorom zostaną przesłane abstrakty z danego bloku tematycznego potrzebne do wcześniejszego zapo-
znania się z tematem. 

Oczywiście osoby takie zostaną w taki sam sposób uhonorowane jak prelegenci, ponieważ dys-
kusja na konferencjach studenckich jest równie ważna, co referaty. 

Harmonogram 
● 13 lutego – termin przyjmowania zgłoszeń prelegentów 
● 19 lutego – publikacja programu konferencji 
● 2 marca – termin przyjmowania zgłoszeń wolnych słuchaczy 
● 5 marca – termin przesyłania prezentacji 

Pliki do pobrania 
● Formularz zgłoszeniowy (format.docx): http://iinisb-uw.bibliostudent.pl/wp-
content/uploads/2012/01/formularz-zg%C5%82oszeniowy.docx  
● Zaproszenie (format.pdf): http://iinisb-uw.bibliostudent.pl/wp-
content/uploads/2012/01/zaproszenie.pdf  
Źródło: Koła Naukowe IINiSB UW: strona internetowa Kół Naukowych Instytutu Informacji Naukowej 
i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, data dostępu 14.01.2012 

 

Otwarta nauka i edukacja 
3. Międzynarodowa Konferencja Open Access, Bydgoszcz, 13-14 kwietnia 2012 roku 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika zaprasza na 3. Międzynarodową Konferencję Open Access, tym razem 
do Bydgoszczy do Collegium Medicum. Tematem przewodnim tej edycji jest Otwarta nauka i edukacja.  

Miejsce Konferencji: Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9. 
Grupa docelowa: naukowcy, dydaktycy, bibliotekarze, specjaliści informacji szkół wyższych.  
Celem konferencji jest zbliżenie dwóch grup zawodowych tego samego środowiska naukowego: 

naukowców i bibliotekarze. Pokazanie bibliotekarzom i specjalistom informacji jakimi nowymi drogami 
idzie nauka, jakie metody stosuje w prowadzeniu badań, jakie zasoby wytwarza i jakich potrzebuje, co 
to jest e-science, nauka 2.0, jak prowadzi się nowoczesną dydaktykę na uczelni i jakie zasoby do niej 
wykorzystuje. Dodatkowym celem jest ponoszenie świadomości pracowników nauki, bibliotekarzy, 
specjalistów informacji w zakresie transparentności, otwartości nauki, badań i edukacji. Efektem kon-
ferencji powinno być wypracowanie dróg współpracy w zakresie wspomagania procesów badawczych 
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i dydaktycznych na uczelni. Epoka cyfrowa potrzebuje takiej współpracy, jeśli zasoby cyfrowe mają być 
wykorzystane optymalnie.  
● Więcej informacji znajdziesz na stronie konferencji, dokument online: 
https://conferences.umk.pl/index.php/MKOA/IIIMKOA/index, data dostępu 03.01.2011 

Biblioteka jako przedmiot badań naukowych 
studencka konferencja naukowa, Łódź, 14 maja 2012 roku 

Zapraszamy Państwa na Studencką Konferencję Naukową organizowaną w Katedrze Bibliotekoznaw-
stwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego, która odbędzie się 14 maja 2012 roku w Łodzi.  

 

Zapraszamy także osoby, które chciałyby uczestniczyć w konferencji jako słuchacze (zgłoszenia przyj-
mujemy do 30 kwietnia 2012 roku). Udział w konferencji jest bezpłatny. Informujemy, że organizatorzy 
przewidują publikację wygłoszonych referatów. Wszelkie zapytania należy kierować na adres wskazany 
na plakacie. 
Źródło: Studenckie Koło Naukowe Bibliotekoznawców UŁ, dokument online: 
http://www.bibliotekoznawcy.uni.lodz.pl/ , data dostępu 13.02.2012 
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FONS LARGUS. The Library: a Source of Inspiration 
Biblioteka, źródło inspiracji. Konferencja międzynarodowa.  
Warszawa, 14-17 maja 2012 roku 

Międzynarodowa konferencja naukowa pod patronatem honorowym Jej Magnificencji Rektor Uniwer-
sytetu Warszawskiego prof. dr hab. Katarzyny Chałasińskiej-Macukow i Prezesa Polskiej Akademii Na-
uk prof. dr hab. Michała Kleibera.  

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie wraz z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk or-
ganizują w dniach 14-17 maja 2012 r. międzynarodową, dwujęzyczną konferencję naukową Fons lar-
gus. Library: a Source of Inspiration - Biblioteka, źródło inspiracji, której celem jest podjęcie i rozwa-
żenie problemu funkcji i misji bibliotek w zakresie przedmiotowego i metodologicznego ukierunkowania 
badań naukowych w dziedzinie humanistyki, a także wpływu bibliotek na kształtowanie twórczości 
artystycznej i rozwój teorii w zakresie różnych dziedzin sztuki i architektury zarówno w odniesieniu do 
zjawisk historycznych, jak współczesnych i prognozowanych.  

Szczególne zainteresowanie organizatorów budzą problemy związane z inspirującą rolą biblio-
tek i ich profilowanych księgozbiorów w naukach humanistycznych, z pytaniem, czy faktycznie biblio-
teki pobudzały i ukierunkowywały rozwój poszczególnych nurtów badawczych i interpretacyjnych, czy 
może formowane były jako efekt przedmiotowego i metodologicznego rozwoju badań, czy idea biblioteki 
jako centrum badawczego jest nadal atrakcyjna, czy może już anachroniczna; jaka była i jaka jest dziś 
rola historycznych kolekcji bibliotecznych, warsztatów pracy uczonych, jakie jest ich znaczenie badaw-
cze, jakie pola badań są w stanie odsłonić ich rekonstrukcje; a także, jaka była i jaka jest rola księgo-
zbiorów bibliotecznych w formowaniu duchowym, kształtowaniu osobowości i rozwoju twórczości 
uczonego i artysty; jak się przejawiał i jak przejawia wpływ bibliotek i dostępnego piśmiennictwa na 
twórczość artystyczną, jak bywa rozpoznawany i badany; jakie było i jakie jest znaczenie architekto-
nicznej oprawy przestrzeni bibliotecznej, czy powinno pozostawać w ścisłej relacji do charakteru zbioru 
i specyficznych funkcji biblioteki. Zadając tego typu pytania, organizatorzy pragną podzielić obrady 
konferencji na poszczególne, klarownie zdefiniowane bloki tematyczne (pdf): 
http://www.buw.uw.edu.pl/images/varia/fons1.pdf  

W programie konferencji planowane są następujące sesje:  
● Animi voluptas. The Scholar’s Library – Biblioteka uczonego 
● Ingeniorum consecratio. The Artist’s Library – Biblioteka artysty 
● Locum et armarium. The Library Space – Przestrzeń biblioteczna  
● Arbor sapientiae. The Library: a Centre of Studies – Biblioteka, centrum studiów 
● Gigantium humeris. Historic Libraries: Relevance to Today – Biblioteka dawna dziś 
● Thesaurus desiderabilis. The Arts and Humanities Library of Tomorrow – Humanistyczna biblioteka 
naukowa jutra 

Komitet Naukowy i Komitet Organizacyjny zapraszają do udziału w konferencji, której obrady 
prowadzone będą w dwu językach, polskim i angielskim. Zgłoszenia referatów wraz z abstraktami do 
200 słów przyjmowane będą do dnia 6 lutego 2012 r. pod adresem konferencja.buw@uw.edu.pl  

Szczegółowe informacje programowe i organizacyjne publikowane będą na stronie konferencji, 
która zostanie uruchomiona pod koniec stycznia 2012 roku. (dostęp ze strony www.buw.uw.edu.pl).  
Źródło: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, data dostępu 4.01.2012 roku 

Kreatywność i innowacje w bibliotece naukowej 
14 Konferencja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych,  
Łódź, 13-14 września 2012 roku  

Organizatorzy: Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
w Łodzi oraz Sekcja Bibliotek Niepaństwowych 
Szkół Wyższych Zarządu Głównego Stowarzy-
szenia Bibliotekarzy Polskich. Zapraszamy 
bibliotekarzy z całej Polski, reprezentujących 
wszystkie typy bibliotek naukowych oraz śro-
dowisko naukowe do udziału w corocznej kon-
ferencji, której organizatorami są biblioteki 

szkół niepaństwowych. Tematem tegorocznych rozważań będzie „Kreatywność i innowacje w bibliotece 
naukowej”. 
● Więcej o konferencji.: http://www.biblioteka.wsp.lodz.pl/konferencja.html  
Źródło: łódzka Sekcja Biblioteka Niepaństwowych Szkół Wyższych, dokument online: 
http://sekcjabnsw.blogspot.com/2012/02/14-konferencja-bibliotek-niepanstwowych.html, data do-
stępu 07.02.2012 
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Biblioteka, książka, informacja i internet 2012 
Lublin, 9-10 października 2012 roku 

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 
UMCS w Lublinie serdecznie zaprasza na między-
narodową konferencję naukową „Biblioteka, książ-
ka, informacja i internet 2012”, która odbędzie się 
9 i 10 października 2012 roku w Lublinie.  

W trakcie konferencji chcielibyśmy doko-
nać przeglądu zarówno stanu badań naukowych, 
jak i rozwiązań praktycznych w następujących ob-
szarach tematycznych:  

1. Biblioteki cyfrowe, repozytoria wiedzy, katalogi i bibliografie on-line, księgarnie internetowe, e-
książki, e-gazety/czasopisma i ich rola w społeczeństwie informacyjnym oraz gospodarce opar-
tej na wiedzy.  

2. Budowa otwartych zasobów naukowych i edukacyjnych.  
3. Digitalizacja zasobów informacji i wiedzy.  
4. Bibliometria i webometria.  
5. Infobrokering.  
6. Nauka 2.0.  
7. Serwisy społecznościowe, blogi, dziennikarstwo obywatelskie jako formy dzielenia się wiedzą.  
8. Kultura, nauka i edukacja w Internecie.  
9. Edukacja w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej a wymogi rynku pracy.  
● Formularz zgłoszeniowy w formacie PDF: dokument online: 
http://www.umcs.lublin.pl/images/media/BIN/karta_zgloszenia_biblioteka_ksiazka_informacja_inter
net_2012.pdf  
● Formularz zgłoszeniowy w formacie DOC: dokument online: 
http://www.umcs.lublin.pl/images/media/BIN/karta_zgloszenia_biblioteka_ksiazka_informacja_inter
net_2012.doc  

Sekretarze konferencji: dr Renata Malesa renata.malesa@gmail.com, mgr Lidia Jarska 
l.jarska@umcs.lublin.pl, tel. 81 537 54 69, Tel./fax. 81 537 53 77 

Szczegółowe informacje programowe i organizacyjne znajdziesz na stronie konferencji, doku-
ment online: http://www.umcs.lublin.pl/articles.php?aid=7265¸ data dostępu 05.02.2012 

Społeczna przestrzeń Internetu : między wirtualnością a realnością 
5. Interdyscyplinarna konferencja z cyklu „Przestrzeń społeczna” 
Rzeszów, 16-17 października 2012 roku 

 

Organizator: Zakład Socjologii Zbiorowości Terytorialnych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszow-
skiego. 

Na konferencji tej zamierzamy podjąć tematykę społecznej przestrzeni internetu oraz kwestii 
tożsamości w sieci. Liczymy na uczestnictwo socjologów, politologów, psychologów społecznych, geo-
grafów społecznych i politycznych, antropologów kulturowych oraz przedstawicieli innych nauk spo-
łecznych.  

Abstrakty oraz pytania do organizatorów prosimy kierować na adres: 
kontakt@konferencjasocjologiczna.pl, bądź do sekretarza konferencji mgr. Jarosława Kinala -
jaroslawkinal@gmail.com 

Przewidywane miejsce obrad: Uniwersytet Rzeszowski, al.  Rejtana 16c, Rzeszów oraz pobliska 
Biblioteka Uniwersytecka. 
● Szczegóły programowe i organizacyjne znajdziesz tutaj: 
http://www.konferencjasocjologiczna.pl/internet.html , data dostępu 13.02.2012 
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Długoterminowa archiwizacja polskiego dziedzictwa cyfrowego  
Druga krakowska konferencja bibliotek naukowych,  
Kraków, 24–25 października 2012 roku 

W imieniu Komitetu Naukowego oraz Komitetu Or-
ganizacyjnego, serdecznie zapraszamy do udziału 
w drugiej edycji krakowskiej konferencji bibliotek 
naukowych. Organizatorem Konferencji jest Biblio-
teka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego, a odbędzie się ona pod patronatem 
Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego i Targów 

w Krakowie Sp. z o.o. Konferencja będzie towarzy-
szyć 16. Targom Książki w Krakowie i odbędzie się w dniach 24–25 października 2012 w Krakowskiej 
Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Tegoroczna edycja Konferencji będzie poświęcona za-
gadnieniom długoterminowej archiwizacji polskiego dziedzictwa cyfrowego. Wszystkich Państwa, zain-
teresowanych: 
● światowymi standardami i wzorcami w archiwistyce cyfrowej; 
● technicznymi, ekonomicznymi oraz prawnymi zagadnieniami związanymi; z organizacją i funkcjono-
waniem trwałych i wiarygodnych archiwów cyfrowych; 
● udziałem w dyskusji nad potrzebą utworzenia narodowego programu ochrony cyfrowego zasobu pol-
skiej nauki i kultury. 

Zachęcamy do udziału w Konferencji oraz nadsyłania propozycji wystąpień do końca maja 
2012 roku. Zapraszamy bibliotekarzy, pracowników informacji naukowej, archiwistów, muzealników, 
informatyków oraz przedstawicieli innych branż, zainteresowanych i zajmujących się składowaniem 
i ochroną użyteczności materiałów cyfrowych w długim czasie, do wymiany poglądów, idei, doświad-
czeń oraz udziału w debacie na temat narodowego programu ochrony rodzimych zasobów cyfrowych. 
Przewidujemy wykłady gości zagranicznych i krajowych, specjalizujących się w archiwizacji zasobów 
cyfrowych, prezentacje gotowych rozwiązań dla składowania i ochrony zasobów cyfrowych, przegląd 
stosowanych, sprawdzonych i rekomendowanych w świecie metod archiwistyki cyfrowej. 

Szczegółowe informacje będą ukazywać się na stronie www.ka.edu.pl/biblioteka/konferencja. 
Nadesłała do EBIB dr Aneta Januszko-Szakiel. 

Źródło: Nowy EBIB, data dostępu 07.02.2012 

Z ŻYCIA SEKCJI 

Charakterystyka pracy, zawodu, wykształcenia  
i awansu zawodowego bibliotekarza 

Bibliotekarzy z wyższych szkół niepaństwowych w Polsce prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety doty-
czącej charakterystyki ich pracy, zawodu, wykształcenia i awansu zawodowego. Wypełnienie nie zajmie 
więcej niż 10 minut. Wyniki ankiety zostaną przedstawione na XIV Ogólnopolskiej Konferencji bwsn 
w Łodzi. 

Ankietę znajdziesz pod linkiem poniżej: 
http://ebadania.pl/44701c467e4fc020 

Paweł Pioterek i Janina Przybysz  
z Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 

Źródło: Paweł Pioterek, korespondencja nadesłana 03.02.2012 roku 

Szanowni Członkowie i Sympatycy łódzkiej Sekcji BNSW! 

Dziś [9 lutego 2012 roku] mijają 2 lata od momentu powołania na-
szej Sekcji. Myślę, że możemy być zadowoleni (dumni?) z dotych-
czasowych dokonań. W tym czasie zorganizowaliśmy: 
● 12 spotkań tematycznych, 
● 4 szkolenia otwarte dla wszystkich bibliotekarzy, 
● 2 edycje Odjazdowego Bibliotekarza, który zyskał ogólnopolską 

popularność. 
Nasz sekretarz, Paulina Milewska, z poświęceniem i znawstwem prowadziła stronę internetową 

Sekcji, którą przy okazji 2 rocznicy postanowiła przekształcić w blog. Liczymy, że dzięki temu zyskamy 
szersze grono odbiorców. Nasz blog dostępny jest pod adresem: http://sekcjabnsw.blogspot.com/. Za-
chęcam do częstego zaglądania i polecania go znajomym. Proszę zerknąć na dział „Członkowie” - jeśli 
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chcą Państwo dodać jakieś informacje o sobie (zespół WSP ma podlinkowane przy nazwiskach pod-
strony o swoich bibliotekarskich dokonaniach), proszę je przesłać na mój email. 

Serdecznie dziękuję osobom, które zaangażowały się w tworzenie bazy kontaktów do bibliotek 
naukowych - Kasi Pietrych, Basi Zych, p. Ani Gajewskiej, Magdzie Drzazdze, Pauli Milewskiej, Gosi 
Paszkowskiej i Magdzie Kokosińskiej. Baza powstała, mailing konferencyjny został rozesłany. 

Pozdrawiam, życząc naszej Sekcji 100 lat:) 
Ola Marciniak 

Źródło: Aleksandra Marciniak, korespondencja nadesłana 09.02.2012 

KsięgoZbiór Walentynkowy: Łódź, Manufaktura, 12 lutego 2012 roku 
„Książki + Ludzie = Wielka Miłość” 

W przedwalentynkową niedzielę (12.02.212 roku) odbyła się w Łodzi akcja promocji czytelnictwa pod 
nazwą KsięgoZbiór . Była to już druga edycja czytelniczego flashmoba polegającego na wyjściu 
z książkami poza próg domu czy biblioteki i zbiorowym czytaniu. Miłośnicy słowa pisanego, spotkali się 
tym razem w galerii handlowej łódzkiej Manufaktury, by promować czytelnictwo w miejscu pełnym 
ludzi. Wybór galerii handlowej nie był przypadkowy, lecz umotywowany chęcią oddania się lekturze 
w sprzyjających warunkach temperaturowych (te za oknem nadawałyby się raczej na akcję czytania 
ekstremalnego;-)). 

Skuszeni ciepłem oraz wygodnymi pufkami zgromadzeni czytali publicznie przez całą godzinę 
(od 16.00 do 17.00) budząc ciekawość i zainteresowanie wśród zakupowiczów. Mimo iż tym razem ze-
brało się niecałe 20 osób, to myślę, że cel, jakim jest zwrócenie uwagi na książkę i przyjemną czynność 
oddawania się lekturze,  został osiągnięty. Akcji towarzyszyło hasło „Książki + Ludzie = Wielka miłość” 
dlatego większość czytanej literatury stanowiły powieści o tematyce miłosnej (wśród nich znalazły się 
np. Samotność w sieci Janusza Leona Wiśniewskiego, Wszystko z miłości Romy Ligockiej, Po słowiczej 
podłodze Lian Hearn, Bracia lwie serce Astrid Lindgren). Następny KsięgoZbiór niebawem – warto za-
tem śledzić facebookową stronę http://www.facebook.com/ksiegozbior i przyjść z książką na kolejną 
akcję, bo im nas więcej, tym lepiej! 

Myślę, że KsięgoZbiór na stałe zagościł w Łodzi i będzie się odbywał cyklicznie. Mam nadzieję, 
że grono sympatyków akcji będzie rosło i rosło i rosło, aż kiedyś zajmiemy całą Piotrkowską ;-)! 

A może KsięgoZbiór powinien odbywać się nie tylko w Łodzi? 
Paulina Milewska 

Źródło: Paulina Milewska, korespondencja nadesłana 13.02.2012 

KsięgoZbiór Walentynkowy 2012, Manufaktura – 12 lutego 2012 roku 
„Książki + Ludzie = Wielka Miłość” 
Foto: Paulina Milewska, licencja: CC BY-NC 3.0 
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Większe umiejętności zawodowe poprzez ustawiczne kształcenie dorosłych, 
wyjazd studyjny, Helsinki, 17-21 października 2011 roku 

Od 17 do 21 października 2011 roku w Helsinkach odbyła się wizyta studyjna pod tytułem „Większe 
umiejętności zawodowe poprzez ustawiczne kształcenie dorosłych” (ang. „Better working skills through 
lifelong adult education”). Organizatorem był Institute for Continuing Education PALMENIA, będący 
częścią University of Helsinki. Wizyta realizowana była pod auspicjami programu Europejskie Centrum 
Rozwoju Kształcenia Zawodowego (ang. European Centre for Development of Vocational Training – 
CEDEFOP). Europejskie Centrum jest jednym z programów europejskich mającym na celu podnosze-
nie jakości kształcenia zawodowego osób dorosłych. Cel ten realizuje się podczas kilkudniowych spo-
tkań w małych grupkach specjalistów z różnych krajów europejskich pracujących w podobnych obsza-
rach edukacji. Jako Dyrektor Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego 
w Chorzowie uczestniczyłam w tym projekcie. Moim osobistym dodatkowym celem było zaznajomienie 
się z fińskim bibliotekarstwem, powszechnie uznawanym za jedno z najlepszych na świecie. 

W gronie uczestników wizyty były przedstawicielki i przedstawiciele 9 krajów: Austrii, Belgii, 
Czech, Grecji, Hiszpanii, Polski, Portugalii, Rumunii i Turcji oraz kraju gospodarzy Finlandii. Językiem 
roboczym wizyty był język angielski. Cykl spotkań zapoczątkowany został w wieczór poprzedzający roz-
poczęcie projektu w czasie nieformalnego powitania, podczas którego każdy z uczestników przedstawiał 
swą sylwetkę zawodową i oczekiwania wobec wizyty.  

Zasadnicza część projektu składała się z 8 wykładów na temat fińskiego systemu edukacji, 
w tym w Narodowej Radzie ds. Edukacji, w Centrum Rozwoju Ekonomicznego, Transportu i Środowi-
ska, w Instytucie Edukacji Dorosłych oraz na Uniwersytecie w Helsinkach i Uniwersytecie Metropolia. 
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Jako dyrektor biblioteki akademickiej dodatkowo zainteresowana byłam poznaniem działalno-
ści książnic fińskich. Byłam z wizytą w Fińskiej Bibliotece Narodowej, kilku agendach Biblioteki Uni-
wersytetu Helsińskiego (sieć Biblioteki jest rozproszona w całych Helsinkach), Bibliotece Uniwersytetu 
Technologii w Espoo-Otaniemi oraz w Bibliotece Instytutowej w Palmenii.  

W toku całej wizyty studyjnej uczestnicy prezentowali narodowe systemy edukacji dorosłych. 
Dzięki temu poznaliśmy podobieństwa i różnice w podejściu do kształcenia dorosłych w różnych kra-
jach europejskich, spieraliśmy się o priorytetu w edukacji, narzędzia i metody pracy, dzieliliśmy się 
dobrymi praktykami. Omówiono wiele trudności występujących w poszczególnych krajach, wpływają-
cych na sytuację w edukacji (Grecja – problemy ekonomiczne, Turcja, Portugalia – problemy z imigran-
tami, Belgia – problemy z utrzymaniem jedności kraju, Polska, Finlandia, Czechy – niż demograficzny, 
Hiszpania – wysoki poziom bezrobocia). Moje szczególne zainteresowanie budziła kwestia, w jaki spo-
sób w każdym z krajów biblioteki akademickie realizują swoje zadania, jak rozwijają się zasoby i usługi 
biblioteczne oraz na jakie kłopoty się natykają się bibliotekarze w trudnych czasach kryzysu ekono-
micznego. Ważnym dla mnie aspektem było również podnoszenie kompetencji zawodowych biblioteka-
rzy. 

W trakcie projektu odbywały się rozmowy na tematy omawiane podczas wykładów i prezenta-
cji. Wśród wszystkich uczestników spotkania dominowało przekonanie, że fiński system edukacji nie 
ma sobie równych wśród państw uczestników projektu. W Finlandii 49% społeczeństwa ma wyższe 
wykształcenie. Kraj ten eksportuje na cały świat myśl techniczną i edukację na najwyższym poziomie. 
Źródłem fińskiego sukcesu jest nie tylko bezpłatność usług edukacyjnych na wszystkich szczeblach 
(od opieki żłobkowej i przedszkolnej do uniwersytetów) oraz niewielka odpłatność kursów podnoszą-
cych kwalifikacje, przygotowujących do zawodu lub hobbistycznych. Jest nim również mentalność spo-
łeczeństwa fińskiego upatrującego w edukacji nie tylko szanse na lepszą pracę i płacę, ale traktującym 
wiedzę jako wartość autoteliczną. 

Program projektu „Większe umiejętności zawodowe poprzez ustawiczne kształcenie dorosłych” 
uzupełniły wizyty w Muzeum Narodowym oraz w Operze Narodowej w Helsinkach. Dzięki temu człon-
kowie projektu mieli okazję poznać kulturę Finlandii. 

Ogólne wnioski z prac grupy podczas realizacji projektu.  
1. Fiński system kształcenia dorosłych jako element całościowego systemu edukacji jest jed-

nym z najlepszych na świecie, najefektywniej przygotowuje do pracy i życia we współczesnym społe-
czeństwie. 

2. Finlandia dzięki wysokiemu wskaźnikowi PKB per capita może sobie pozwolić na bezpłatną 
lub płatną w bardzo niewielkim stopniu edukację na wszystkich poziomach. Niestety kraje o niższym 
dochodzie narodowym nie mogą powielić tych rozwiązań. 

3. Źródłem sukcesu Finlandii w zakresie kształcenia jest nie tylko bezpłatność usług eduka-
cyjnych lecz również mentalność Finów, którzy w ustawicznej nauce i kształceniu realizują swój model 
życiowy, traktując edukację nie tylko jako drogę do sukcesu zawodowego, awansu i wysokich uposa-
żeń lecz na równi jako drogę do lepszego, bardziej świadomego życia osobistego w rodzinie. 

4. Znaczenie systemu edukacji dorosłych w Europie będzie ustawicznie rosło. Przyczynia się do 
tego kilka czynników: starzenie się wielu europejskich społeczeństw, bezrobocie w niektórych profe-
sjach, brak wykwalifikowanej kadry w innych zawodach, dynamiczny rozwój nowych technologii, ko-
nieczność skłonienie imigrantów do asymilacji z krajem gospodarza, globalna konkurencja, zwłaszcza z 
nowymi potęgami gospodarczymi świata. 

Wyjazd do Finlandii w ramach programu CEDEFOP był bardzo owocny, program był dobrze przy-
gotowany, zrównoważony pod względem treści i form pracy. Jako bibliotekarkę wizyta studyjna w Hel-
sinkach utwierdziła się w swych przekonaniach, że biblioteka akademicka jest niezwykle ważnym ogni-
wem w systemach kształtującym społeczeństwa oparte na wiedzy.  

Bogumiła Urban 
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu  

Wydział Zamiejscowy w Chorzowie  
Źródło: Bogumiła Urban, korespondencja nadesłana 28.12.2011 
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NOWOŚCI WYDAWNICZE 

Audiobooki w bibliotece  

Audiobooki w bibliotece / Aldona Żukowska. Warszawa: Wydaw-
nictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. Seria: Biblio-
teczka Poradnika Bibliotekarza 

Książka stanowi próbę kompleksowego spojrzenia na nową, coraz bardziej modną 
formę książki w postaci tekstu dźwiękowego – w kontekście jego rozwoju, produk-
cji wydawniczej, dystrybucji – po udostępnianie w bibliotekach różnych typów. Ich 
główną zaletą jest praktyczność, rozwijanie wyobraźni; w zabieganym codziennym 
życiu umożliwiają bowiem kontakt z literaturą nie tylko osobom z dysfunkcją 
wzroku, dysleksją, problemami z czytaniem tekstów, ale także ludziom aktywnym 
zawodowo, w czasie podróży, w czasie wykonywania różnych czynności, itp. 

Popularne ujęcie treści poradnika decyduje o jego szerokim odbiorze; książka adresowana jest 
do szerokiego kręgu bibliotekarzy, księgarzy, wydawców i wszystkich miłośników audiobooków. 
Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Wydawnictwa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, do-
kument online: http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=164, data dostępu 08.02.2012 

Prawo autorskie w pracy bibliotekarza – ZAPOWIEDŹ 

Prawo autorskie w pracy bibliotekarza / Bolesław Howorka. War-
szawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 
2012,– 37 s.; ISBN: 978-83-61464-73-0. Seria: Nauka - Dydaktyka 
– Praktyka 

Autor, znany naszym czytelnikom z wielu swoich publikacji na temat prawa bi-
bliotecznego, w najnowszej książce wprowadza w tematykę prawa autorskiego, 
z którym stykają się na co dzień bibliotekarze. Ukazuje jego ograniczenia, ale 
również daje wiele porad praktycznych. 

Z rec. prof. A. Matlaka. Wszechstronne wykorzystywanie technologii cy-
frowej (w tym Internetu), spowodowało konieczność nieco innego prawnego podej-

ścia do eksploatacji utworów. Nie budzi bowiem wątpliwości, że coraz powszechniejsze posługiwanie 
się techniką cyfrową powoduje sukcesywną zmianę sposobów i zakresu eksploatacji różnego rodzaju 
dóbr intelektualnych. Dotyczy to bezpośrednio także działalności bibliotek, które na co dzień zajmują 
się udostępnianiem utworów chronionych przepisami prawa autorskiego (…). 

Także i polska ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 roku reguluje takie 
sfery działalności, które są istotne z punktu widzenia zarówno samych bibliotek, jak i pracujących w 
nich bibliotekarzy (…). 
Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Wydawnictwa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, do-
kument online: http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=166, data dostępu 08.02.2012 
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Teoretycy i praktycy polskiego bibliotekarstwa  

Teoretycy i praktycy polskiego bibliotekarstwa / red. nacz. Maria 
Lenartowicz. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Biblioteka-
rzy Polskich, 2012,– 236 s.; ISBN: 978-83-61464-77-8; Seria: Bi-
bliotekarze polscy we wspomnieniach współczesnych.  

Znajdują się w nim biogramy 26 osób szczególnie zasłużonych dla polskiego bi-
bliotekarstwa, które całe życie poświęciły pracy z książką. Znaliśmy ich wszyst-
kich i ceniliśmy. Pracowali w bibliotekach różnych typów i uczelniach, ale łączyły 
ich - pasja i wyjątkowe zaangażowanie zawodowe oraz społeczne. Biogramy tych 
osób, najczęściej pisane przez współpracowników i przyjaciół - zawierają nie tylko 
wspomnienia oddające atmosferę lat, w których żyli, działali i pracowali, ale także 

przybliżają ich sylwetki i sprawiają, że opisywane postacie stają się przez to bardziej wyraziste. Nie ma 
ich już wśród nas, ale mamy nadzieję, że ta publikacja pozwoli zachować pamięć o Nich. Zasłużyli na 
to. Mamy nadzieję, że młodsze pokolenia bibliotekarskie sięgną po tę cenną publikację. Naprawdę war-
to! 
Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, dokument online: 
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=165, data dostępu 08.02.2012 

INFORMACJE DLA FACHOWCÓW 

Edukacja informacyjna od A do Z. Część 1  

Czas podsumowań już za nami... Wybiła godzina 0:00 nowego roku. Wraz z nią w umysłach wielu 
z nas pojawiły się postanowienia na najbliższe 366 dni. Jeśli czytacie te słowa, bardzo prawdopodobne, 
że lista Waszych pomysłów na 2012 roku zawiera szczególnie mi bliskie zestawienie słów - edukacja 
informacyjna... No tak, w tym miejscu, zgodnie z świąteczno-noworocznym stylem, powinny znaleźć się 
życzenia. Czego Wam życzyć? Zapewne wiary w swoje siły w prowadzeniu i popularyzacji edukacji in-
formacyjnej. Jednak nawet najlepsza wróżba wypowiedziana w odpowiednim czasie nie zastąpi tego, co 
najważniejsze, a więc pasji i ciężkiej pracy. Pomyślmy więc o tym ostatnim, o naszej pracy... 

Zainspirowana listą od A do Z [http://jaskowska.blogspot.com/2011/12/jaki-by-rok-2011-od-
do-z.html] (doskonale oddającą ducha bibliotekarskiego życia w 2011 roku) Bożeny Jaskowskiej, pro-
ponuję Wam własną wersję - pomysły na edukację informacyjną od A do Z. 
Cały artykuł znajdziesz w blogu Ewy Rozkosz Edukacja informacyjna, dokument online: 
http://www.edukacjainformacyjna.pl/, data dostępu 04.01.2012 

Film o książkach nominowany do Oscara  

The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore Williama Joyce'a i Brandona 
Oldenburga znalazł się wśród nominacji do tegorocznych Oscarów w kategorii 
krótkometrażowa animacja! 
 
Film dostępny jest na stronie: http://www.moonbotstudios.com/ 

JGS 
Źródło: Nowy EBib, dokument online: 
http://www.nowyebib.info/wiadomosci/886--film-o-ksikach-nominowany-do-
oscara, data dostępu 08.02.2012 

Perła wśród księgarń 

W Krakowie działa najstarsza europejska księgarnia. Liczy ponad 400 lat i ma się dobrze. Wciąż, tak 
jak przed wiekami, sprzedawane są w niej z powodzeniem książki z wielu krajów. Historia Krakowa od 
wieków przeplata się z historią polskiego księgarstwa. To tutaj w 1473 roku powstała pierwsza dru-
karnia w Polsce. W tym mieście również 40 lat później spod pras wyszła pierwsza książka w języku 
polskim (Raj duszny Biernata z Lublina). Spacerując ulicami wciąż spotkać można sporo księgarń 
i antykwariatów. Jest jednak w Krakowie miejsce z książkami związane szczególnie – Rynek Główny 
23. […] 

Zofia Woźniak 
Cały artykuł znajdziesz na portalu Modny Kraków: coś do poczytania, dokument online: 
http://www.modnykrakow.pl/depe/?p=4202, data dostępu 04.01.2011 
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Bibliotekarz 2/2012: red. nacz. Elżbieta Stefańczyk. ISSN: 0208-4333 

Pierwszy zeszyt „Bibliotekarza” redagowany przez Elżbietę Stefańczyk.  

Spis treści 
● Od redaktora (Elżbieta STEFAŃCZYK) 

Artykuły 
● Agnieszka FRANKOWSKA: Rola biblioteki w kształtowaniu tożsamości kul-
turowej oraz zaspokajaniu potrzeb czytelniczych mniejszości narodowych na 
Podlasiu 
● Krzysztof MACIĄG: Biblioteki pedagogiczne są przydatne uczniom szkół 
średnich 
● Bożena HOLECZEK: Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie – nowe 
otwarcie 
● Maria OLESIAK: Małe Berło w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kijach 
● Jolanta PRZYBYLSKA: Biblioteki Belgii i Holandii 

Sprawozdania, i relacje 
● Konferencja „Elektroniczne usługi polskich, czeskich, niemieckich bibliotek w Euroregionie Nysa” 
w Jeleniogórskim Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnicy Karkonoskiej”(Joanna JAGO-
DZIŃSKA) 
● Biblioteka więcej niż myślisz! II Kongres Bibliotek Publicznych (Dorota SKOTNICKA) 
● Konferencja naukowa „Absolwent bibliotekoznawstwa na rynku pracy. Możliwości, potrzeby, per-
spektywy” w Łodzi (Ewelina AUGUSTYNIAK) 

Prawo biblioteczne 
● Nowe zasady łączenia bibliotek publicznych (Rafał GOLAT) 
● Biblioteki szkolne w ustawie o bibliotekach (Jan CIECHORSKI) 

Przegląd publikacji 
● Rynek książki 2011 (Danuta URBAŃSKA) 
● Gębołyś Zdzisław. Bibliografia publikacji Klubu Kronikarzy Zagłębia Dąbrowskiego im. Jana Prze-
mszy-Zielińskiego (Barbara PYTLOS) 
● Sygnały o nowych publikacjach (Violetta POMIANOWSKA) 
● Z oficyny SBP (Marzena PRZYBYSZ) 

Z żałobnej karty 
● Halina Skubalska (9.10.1927-27.06.2011) (Marek DUBIŃSKI)  

Z życia SBP (Marzena PRZYBYSZ) 
● Rozstrzygnięcie konkursu SBP „Dni Książki Historycznej” 
● SBP ponownie interweniuje w sprawie urlopów dla bibliotekarzy 
● Nagrody Książka Roku IBBY 2011 
● Grudniowe spotkanie Oddziału Warszawskiego SBP 
● Szkolenie w Okręgu Opolskim SBP w zakresie komunikacji wewnętrznej  
● Przewodnicząca SBP członkiem Komitetu Społecznego ds. Paktu dla Kultury 
● VII Forum Młodych Bibliotekarzy  
● Grudniowe posiedzenie ZG SBP  
● Portal SBP  
● Archiwum cyfrowe SBP 
● Sprzeciw OFL wobec ograniczenia udziału obywateli w procesie stanowienia prawa 
● „Biblioteka ciągle w grze!” 
W kilku słowach 
Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Wydawnictwa SBP, dokument online: 
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=12&wydanie_id=106, data dostępu 08.02.2012 
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Wolontariat: drugi etat – Biuletyn EBIB nr 9/2011 (127)  

● Katarzyna Kozak: Felieton świąteczny: http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-127-spis/822-
ebib-92011-1271  

Artykuły 
● Bożena Bogdańska: Sylwetka wolontariusza: http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-127-

spis/804-ebib-92011-1272  
● Magdalena Biejat: E-wolontariat – wsparcie społeczne XXI wieku: 

http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-127-spis/809-ebib-92011-1273 
● Katarzyna Kozak: Wolontariat w badaniach: http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-127-

spis/823-ebib-92011-1274  
● Monika Czapka: Po drugiej stronie lustra, czyli bibliotekarz wolontariuszem: 

http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-127-spis/810-ebib-92011-1275  
● Agnieszka Dec-Michalska: Wolontariusze w cyfrowym świecie Biblioteki Śląskiej: 

http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-127-spis/811-ebib-92011-1276  
● Anna Wierzbicka: Biblioteki podwórkowe: http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-127-spis/813-

ebib-92011-1277  
● Lucja (Lucyna) Abrams:...ciągle słyszę pianie kogutów, czyli moja praca wolontariacka w sierocińcu 

na Dominikanie: http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-127-spis/812-ebib-92011-1278  
● Milena Śliwińska: Katalog Czasopism.pl: http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-127-spis/815-

ebib-92011-1279  

Badania, teorie, opinie 
● Maria Stachnik: Mediateka przy Meczecie Hassana II w Casablance: 

http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-127-spis/807-ebib-92011-12710  
● Krystyna Michniewicz-Wanik: Rola bibliotekarzy w rozpowszechnianiu etyki cyberkultury: 

http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-127-spis/808-ebib-92011-12711 

Sprawozdania 
● Ewa Rozkosz, Zuza Wiorogórska: Training the trainers in information literacy. Warszawa, 28-29 

września 2011: http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-127-spis/816-ebib-92011-12712  
● Hanna Bias, Martyna Darowska: Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Akademii 

i Uniwersytetów Muzycznych, Katowice, 25-26 października 2011 r.: 
http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-127-spis/803-ebib-92011-12713  

● Monika Kostrzewska: Sprawozdanie z Forum Instytucji Kultury „Problemy cyfryzacji zasobów muze-
ów, bibliotek i archiwów”: http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-127-spis/814-ebib-
92011-12714  

Redakcja numeru: Katarzyna Kozak 
Korekta: Iwona Sójkowska, Zuzanna Helis, Izabela Milewska-Warta. Redakcja techniczna: Joanna Bro-
niarczyk, Maciej Dynkowski. 
Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelna Bożena Bednarek-Michalska - Nr 9/2011 
(127) grudzień. 
Stowarzyszenie EBIB, 2011. Czasopismo elektroniczne. 
Wolontariat - drugi etat. - http://www.nowyebib.info/2011/127. - ISSN 1507-7187. 

 Biuletyn EBIB jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 2.5 Pol-
ska 
Źródło: Nowy EBib: Elektroniczna Biblioteka, data dostępu 12.01.2012 

___________________________________________________________________________ 

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;  
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● 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 

Adres redakcji ISBNika. Redaktor: Wojciech Rozwadowski. Adres redakcji: ul. Renesansowa 13 lok. 38 
01-905 Warszawa, tel. 503.382.910, email: wojciech.rozwadowski@gmail.com, isbnik@gmail.com.  

Stale współpracują: Stefan Kubów (Biblioteka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu); Ryszard 
Turkiewicz – emeRyTowany starszy kustosz z Wrocławia; Henryk Hollender (Biblioteka Uczelni Ła-
zarskiego), Barbara Zieleniecka (Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu). 

Redaktor „ISBNika – informatora Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich” dokłada wszelkich starań, aby nie rozsyłać niechcianej poczty. 
Uprzejmie informujemy, iż Państwa adres email został pozyskany bezpośrednio z Państwa strony in-
ternetowej lub z oficjalnych i ogólnie dostępnych baz danych i w związku z tym, w myśl art.10 par. 2 
Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 144.1204) 
niniejszy email nie stanowi przesyłki mającej znamiona spamu. Jeżeli jednak nie życzycie sobie Pań-
stwo dalszych informacji na temat naszej oferty prosimy o odpowiedź z NIE w tytule.  


