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Z ŻYCIA SEKCJI 

Biblioteka DSW w Kłodzku 

20 października odbyło się uroczyste otwarcie, takie 
z przecinaniem wstęgi, biblioteki Wydziału Zamiejsco-
wego Dolnośląskiej Szkoły Wyższej w Kłodzku. W dniu 
otwarcie zbiory biblioteki liczą ok. 1,5 wol. książek 
i kilkadziesiąt tytułów czasopism. Wprawdzie jest to 
biblioteka specjalistyczna (pedagogika i nauki pokrew-
ne), ale dzięki temu, że będzie regularnie zaopatrywana 
w nowości wydawnicze i będzie zapewniała dostęp do 
wszystkich ważniejszych czasopism pedagogicznych 
i psychologicznych, powinna przyciągać do siebie zain-
teresowanych w całej okolicy. Tym bardziej, że podob-
nie jak do Biblioteki DSW we Wrocławiu będzie mógł 
się do niej zapisać - bezpłatnie! - każdy mieszkaniec 
kraju. 

Biblioteka będzie otwarta przez cały tydzień 
(z wyjątkiem poniedziałków). Jest skomputeryzowana, 
dzięki czemu będzie też zapewniała dostęp do baz da-
nych w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki oraz do 
podręczników akademickich w wersji elektronicznej 
ibuk.pl [http://ibuk.pl/]. 

Biblioteką kieruje mgr Anna Turek, absolwent-
ka polonistyki i bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. 

Stefan Kubów 
Źródło: Stefan Kubów, korespondencja nadesłana 
23.10.2012 
Zobacz również: Inauguracja w Dolnośląskiej Szkole 

Wyższej 
[http://stefankubow.blogspot.com/2012/10/inauguracja-nr-16.html#more], autorstwa Stefana Ku-
bowa, gdzie również informacja o otwarciu biblioteki Wydziału Zamiejscowego DSW w Kłodzku. 

XIII Konferencja Bibliotekarzy Niepaństwowych Szkół Wyższych 2011 

Miło mi poinformować, że z wielkim co prawda opóźnie-
niem, pojawiła się na naszej witrynie www.fkwj.pl do-
kumentacja organizowanej przez nas w ub. roku XIII 
Konferencji Bibliotekarzy Niepaństwowych Szkół Wyż-
szych. Obok sprawozdania pióra Małgorzaty Podgórskiej 
i pełnej listy uczestników obejrzeć można także fotore-
lację z tej konferencji. 

● Link do strony konferencji 
http://www.fkwj.pl/konferencjaXIII/index.php 

Z poważaniem 
Wiesław Juszczak 

Źródło: Wiesław Juszczak, korespondencja nadesłana 
26.10.2012 
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NOWOŚCI WYDAWNICZE 

Kompetencje informacyjne młodzieży - recenzja 

Praca „Kompetencje informacyjne młodzieży. Analiza – stan faktyczny – 
kształcenie na przykładzie Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii” jest złożona ze 
wstępu; 5 rozdziałów: (1.) Przemiany społeczne w perspektywie rozwoju ICT; 
(2.) GOOGLE Generation – Próba charakterystyki młodzieży jako pokolenia 
użytkowników nowych mediów; (3.) Kompetencje informacyjne jako determi-
nant partycypacji w społeczeństwie XXI wieku: (4) Edukacja informacyjna 
w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Polsce. Analiza programów nauczania; (5.) 
Kompetencje informacyjne młodzieży – wyniki badań własnych. 

Autorkę zafascynowały zmiany, jakie zachodzą wciąż w informacji 
naukowej a także w samych przytoczonych wcześniej terminach i problem jak 
przygotować społeczeństwo, aby te zmiany akceptowało i mogło korzystać 
swobodnie z zastosowań technologii informacyjnych i informatycznych. 
Zmiany społeczne mają wielu ojców, ale zachodzą też pod wpływem uczenia 
się, czyli poszerzania własnych horyzontów. Chciała też Autorka dowiedzieć 

się jak wyglądamy, to znaczy, my Polacy na tle innych nacji pod względem osiągania przez młodzież 
kompetencji informacyjnych. 

Temat pracy został więc wybrany bardzo słusznie, ponieważ brakuje aktualnych badań nad 
realizacją procesu nauczania kompetencji informacyjnych. Autorka chciała również zorientować się, 
jaki jest poziom znajomości tej idei w Polsce, szczególnie w związku z nauczaniem i programami szkol-
nymi. 

Praca jest starannie przygotowana pod względem graficznym, ilustracje oraz wykresy są przej-
rzyste, i dobrze ilustrują wyniki badań, odpowiednio dobrana bibliografia liczy 181 pozycji, w tym 79 
w językach obcych (w j. angielskim 75, a 4 w języku niemieckim). Wypełnia więc pewną lukę, jaka po-
wstała po badaniach realizacji obowiązujących w latach 70. i częściowo 80. programów przysposobie-
nia bibliotecznego i czytelniczego, a potem tzw. „ścieżki informacyjnej”, którą ostatecznie zniesiono 
obecnie reformując programy szkolne. 

Ścieżka ta była rzadko wybierana przez uczniów, a programy równie rzadko realizowane. 
Głównej przeszkody upatrywano zwykle w braku przygotowania nauczycieli, oraz w zbyt przeładowa-
nych programach. 

Justyna Jasiewicz rozpoczęła swoją pracę od nakreślenia w pierwszym rozdziale tła dla pro-
blemu o którym pisze. Omawia więc zagadnienie dwu koncepcji społeczeństwa z przełomu XX i XXI 
wieku, wpływ procesu konwergencji mediów na odbiór treści medialnych oraz związany z tymi tema-
tami stan badań. Autorka analizuje wypowiedzi wielu autorów polskich i obcych wykazując tym sa-
mym dobrą znajomość literatury przedmiotu. Razi nieco wielość cytatów zamieszczonych w tym roz-
dziale, choć naturalnie są one relewantne do omawianych przez Autorkę treści a więc ilustrują jej 
przemyślenia, ale w niektórych przypadkach można było ominąć cytaty i posłużyć się własnymi sło-
wami. 

We wnioskach Autorka wskazuje, że nasycenie nowymi technologiami w polskich gospodar-
stwach jest niższe w porównaniu z zagranicą, a szczególnie z krajami, które Autorka wybrała do po-
równania, czyli Niemcami i Wielką Brytanią. Ten poziom nasycenia nowymi mediami, ułatwia jednak 
wprowadzanie kultury medialnej nie tylko młodzieży, ale i dorosłych, zwłaszcza posługujących się me-
diami w pracy. 

Pokolenia starsze, seniorzy, emeryci czują się często wykluczeni ze społeczeństwa informacyj-
nego, choć i dla nich organizuje się odpowiednie kursy, aby mogli odkrywać świat mediów, który, po-
zwala im na nowe doznania i daje wrażenie, że pozbyli się samotności oraz lepiej rozumieją młodzież, 
aczkolwiek nie można ich zaliczyć do pokolenia Google. 

W rozdziale drugim przedstawia zagadnienie kompetencji oraz zachowań informacyjnych mło-
dzieży. Analizuje tu także wyniki badań przeprowadzonych przez różnych badaczy i instytucje w odnie-
sieniu do kompetencji informacyjnych oraz informatycznych. Ten rozdział spełnia bardzo ważne zada-
nie w całej pracy. Wyjaśnia wiele zagadnień, które właściwie znamy, ale jak się okazuje zbyt pobieżnie. 
Autorka wprowadza czytelnika w świat nowych technologii i korzystania z nich w różnych krajach, 
przede wszystkim europejskich, zarówno przez młodzież jak i dorosłych. Podaje też różne terminy, ja-
kimi określa się młode pokolenie, np., Net Generation (Generacja Sieciowa, czy może Sieciowców), Cy-
frowi tubylcy, Gen Y (Generacja Y w nawiązaniu do Pokolenia X ) i in. 

Podkreśla, jaki wpływ mają nowe media na młode pokolenie, na ich stosunek do Internetu 
oraz, jak zmieniają się potrzeby korzystania z tych środków, np., z poczty elektronicznej, telefonów 
komórkowych itp. Rozdział jest bardzo dobrze napisany a treści ujęto w bardzo wyważony sposób, do-
bierając odpowiednie przykłady zarówno z przeprowadzonych cudzych badań, jak i na podstawie litera-
tury przedmiotu. Poruszone w tym rozdziale zagadnienia przygotowują odpowiednio użytkownika do 
zagłębienia się w tematykę information literacy i dają podstawę do lepszego zrozumienia badań prze-
prowadzonych przez Autorkę, a opisanych w rozdziale 5. 
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Rozdział trzeci poświęca Autorka kompetencjom informacyjnym, które mają sobie przyswoić 
młodzi ludzie, aby ich partycypacja w społeczeństwie informacyjnym stała się realna. Przeprowadza 
dokładną analizę tego pojęcia, przytacza wypowiedzi różnych autorów, w tym przede wszystkim pol-
skich, zauważa przy tym, że właśnie termin „kompetencje informacyjne”, najlepiej oddaje sens okre-
ślenia „information literacy”. 

Tu należy pochwalić Autorkę pracy, że jeśli opowiada się za wnioskiem innego autora, czy też 
z nim polemizuje, to czyni to z rozmysłem i po przeprowadzeniu analizy i porównaniu, co najmniej kil-
ku wypowiedzi, a swój wybór uzasadnia. Podaje tu jeszcze różne aspekty, komponenty oraz modele 
kształcenia w zakresie information literacy. Zwraca też uwagę na konieczność zmian w metodach 
uczenia kompetencji informacyjnych, ponieważ współczesną młodzież nużą dotychczasowe modele 
edukacyjne i jak napisała samokrytycznie jedna z nauczycielek o sobie, że brak jej widocznie cyberpo-
wabu i dlatego uczniowie nie wykazują zainteresowania jej lekcjami. Nie może to być w każdym razie 
kontynuacja, dawniej stosowanych metod w realizacji Przysposobienia bibliotecznego. 

W czwartym rozdziale rozwija temat edukacji informacyjnej porównując trzy kraje: Niemcy, 
Wielką Brytanię i Polskę. Autorka wskazuje, jakie dokumenty odnoszące się do edukacji badała, dla 
uzyskania orientacji w przyjętych w danym kraju zasadach kształcenia. Szybko zorientowała się, że nie 
ma np. w Niemczech jednolitych przepisów i programów, ponieważ różnią się one w poszczególnych 
landach. 

Autorka zajęła się Dolną Saksonią, ponieważ tam miała przeprowadzić swoje badania. Porów-
nuje w tym celu programy szkolne i wskazuje, jakie treści nauczania wspomagają nauczanie kompe-
tencji informacyjnych a jakich ewentualnie brak. Ten rozdział pozwala uzyskać orientację jak w po-
równaniu z wymienionymi krajami wygląda kształcenie w Polsce. Zawsze można znaleźć jakieś do-
świadczenia, które zmieniają nasze poglądy na daną sprawę i umiejętnie z nich skorzystać. Autorka 
najwyżej ocenia w tym przypadku programy w Wielkiej Brytanii. 

Piąty rozdział jest relacją z badań własnych Autorki. Jest naturalnie dłuższy od poprzednich 
rozdziałów. Autorka bowiem, tak jak powinna to była zrobić, podała cel, przedmiot badań oraz ich ob-
szar, charakterystykę badanej populacji, hipotezy oraz metody i techniki badawcze, a także narzędzia 
opracowane dla badań. W rozdziale omawia więc poszczególne odpowiedzi na pytania postawione 
uczniom i ilustruje uzyskane dane wykresami słupkowymi oraz tabelami. Dzięki temu uzyskujemy 
bardzo przejrzystą wypowiedź, która pozwala na wyrobienie sobie ogólnego poglądu, co do osiągnięcia 
celu badań, jaki sobie Autorka wyznaczyła. 

W zakończeniu Autorka ustosunkowuje się do postawionych przez siebie hipotez, i celów. Mło-
dzież w wieku 14 – 16 lat jest już pokoleniem Google. Już ich rodzice mieli bowiem dostęp do kompute-
rów osobistych, Internetu, telewizji kablowej lub satelitarnej więc dla nich nowe technologie informa-
cyjne, są po prostu czymś, czego się używa na co dzień i jest to normalne. 

Po badaniach przeprowadzonych przez autorkę recenzji w zakresie kształcenia użytkowników 
informacji, szczególnie studentów na przełomie lat 70. i 80. zaproponowano jako dobre rozwiązanie 
w zakresie tego procesu nauczanie wszystkich przedmiotów w szkole w aspekcie informacyjnym. Orga-
nizacja nauczania przedmiotu „Przysposobienie czytelnicze i biblioteczne, czy też medialne (były różne 
nazwy tego przedmiotu) oraz wprowadzenie przysposobienia z informatyki nie było udane. A jedną 
z przyczyn było np. zbytnie przywiązywanie uwagi na narzędzie zdobywania informacji, jakim jest kom-
puter, a nie na samą informację, oraz brak odpowiedniego przygotowania nauczycieli. 

Autorka dostrzegła, że ten problem istnieje nadal i że wszyscy nauczyciele powinni wprowa-
dzać treści i metody wzbogacające docieranie do informacji i kształcenie kompetencji informacyjnych. 
Uwaga o nauczycielach jest bardzo ważna. 
Autorka nie poświęciła wykonawcom nauczania kompetencji wiele uwagi. Trzeba tymczasem przyznać, 
że fakt, iż procesu kształcenia z tego zakresu nie udało się w latach 70. i 80. właściwie przeprowadzić 
w Polsce zaistniał z powodu braku odpowiednio przygotowanych nauczycieli. 

Rozprawa Justyny Jasiewicz jest bardzo dobrze opracowana. Wnosi wiele nowego do nauki 
polskiej, wypełniając lukę w badaniach współczesnych nad wprowadzaniem w życie idei information 
literacy. 

Z recenzji 
dr hab. Wandy Pindel, em. prof. UJ 

● zobacz książkę w e-sklepie: http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=189  
Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 26.10.2012 
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„Dokąd zmierzają biblioteki?” z Janem Wołoszem 

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazo-
wieckiego, Zarząd Okręgu Mazowieckiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol-
skich, Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Publicznej 
m.st. Warszawy Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego zapraszają 
na spotkanie z cyklu ”Dokąd zmierzają biblioteki?” z Janem Wołoszem, auto-
rem książki wydanej przez Wydawnictwo SBP „Meandry polskiego bibliotekar-
stwa 1991-2011”. 

Spotkanie odbędzie się 29 października (poniedziałek) 2012 roku 
o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, 
ul. Koszykowa 26/28, wejście F z bramy. 
Źródło: Ogólnopolski portali bibliotekarski SBP, dat dostępu 26.10.2012 

● Zamówienia realizuje księgarnia internetowa SBP, dokument online: 
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=190, data dostępu 

26.10.2012 

Polska oferta edukacyjna dla bibliotekarzy: stagnacja czy kreacja? 
Biuletyn EBIB, Nr 7/2012: październik 

● Katarzyna Kozak: Felieton z troską w tle: 
http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-134-spis/1365-ebib-72012-
1341  
Artykuły 
● Justyna Maczuga: Jeśli nie praca w bibliotece, to gdzie? Przegląd ofert 
studiów podyplomowych http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-134-
spis/1371-ebib-72012-1342  
● Beata Marek: E-learning w Polsce: stagnacja czy kreacja?: 
http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-134-spis/1368-ebib-72012-

1343  
● Dominik Mirosław Piotrowski: Ciekawe oferty edukacyjne polskich instytutów i katedr biblioteko-

znawstwa: http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-134-spis/1355-ebib-72012-1344  
● Barbara Janczak: Edukacja informacyjna użytkowników w bibliotekach polskich uczelni technicz-

nych (w świetle badań ankietowych): http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-134-
spis/1350-ebib-72012-1345  

Badania, teorie, opinie 
● Agata Bożek, Lena Kamińska-Mazur: Książka hybrydowa – kod QR sposobem na koegzystencję 

książki drukowanej z ebookiem: http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-134-spis/1345-
ebib-72012-1346  

● Małgorzata Janiak: Książki jako materiał rzeźbiarski, a także malarski i fotograficzny: 
http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-134-spis/1367-ebib-72012-1347  

Komunikaty 
● Ewa Piotrowska — „Biblioteka i Edukacja” — nowe e-czasopismo: 

http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-134-spis/1356-ebib-72012-1348  
Sprawozdania 
● Joanna Kawa: Za wschodnią granicą, a prawie jak w domu: program ERASMUS w Bibliotece Głównej 

Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina: 
http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-134-spis/1357-ebib-72012-1349  

● Aneta Kowalska, Agnieszka Bogusz: Kreatywni bibliotekarze: sprawozdanie z konferencji: 
http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-134-spis/1364-ebib-72012-13410  

● Beata Śliwińska: Sprawozdanie z VII Forum Młodych Bibliotekarzy w Łodzi (11–12 września 2012): 
http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-134-spis/1358-ebib-72012-13411  

● Tomasz Parkoła: Konferencja Open Repositories 2012. Sprawozdanie: 
http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-134-spis/1346-ebib-72012-13412  

Redakcja numeru: Katarzyna Kozak 
Korekta: Sylwia Wołek-Biernat, Beata Antczak-Sobala, Katarzyna Kozak 
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk. 

 
Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelna Bożena Bednarek-Michalska  

Nr 7/2012 (134) październik. 
Stowarzyszenie EBIB, 2012. Czasopismo elektroniczne. 

Polska oferta edukacyjna dla bibliotekarzy — stagnacja czy kreacja? - 
http://www.nowyebib.info/2012/134. ISSN 1507-7187. 
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Biuletyn EBIB jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 2.5 Polska 

Źródło: Elektroniczna Biblioteka, data dostępu 24.10.2012 

INFORMACJE DLA FACHOWCÓW 

 

Klub pod Otwartą Księgą - 30 października  

Najbliższe spotkanie Klubu pod Otwartą Księgą odbędzie się 30 października (wtorek) o godz. 13.30 
w sali 256. Relacje ze staży zagranicznych w ramach programu Erasmus przedstawią: Izabela Wiencek 
i Joanna Milewska-Kozłowska (Universitätsbibliothek, Bazylea), Marianna Czapnik (Koninklijke Bi-
bliotheek, Haga) oraz Małgorzata Biłozór-Salwa (Muséee du Louvre, Paryż). Zapraszamy. 
Źródło: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, data dostępu 26.10.2012 

Zakończyła się budowa uniwersyteckiej biblioteki i centrum języków obcych 
w Kielcach 

W Kielcach zakończyła się budowa Biblioteki Głównej oraz Centrum Języków Obcych Uniwersytetu 
im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Obecnie trwają procedury przetargowe związane z wyposaże-
niem budynków – poinformował PAP rektor prof. Jacek Semaniak.  

Jak powiedział PAP prof. Semaniak, Centrum Języków Obcych powinno być udostępnione 
studentom i pracownikom już w semestrze letnim, natomiast gmach Biblioteki Głównej od nowego ro-
ku akademickiego. „Samo przeniesienie zbiorów biblioteki liczących siedem tysięcy woluminów to jest 
duże wyzwanie. Spodziewamy się, że w okresie wiosennym będziemy finalizować prace związane 
z przenoszeniem biblioteki” – dodał. 

Biblioteka będzie wyposażona w elektroniczny system obsługi wypożyczeń. „Oznacza to że czy-
telnik będzie mógł zwrócić książki nawet wtedy, gdy nie ma bibliotekarza” – wyjaśniła PAP kierownik 
działu funduszy unijnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Barbara Skuza. 

Dwie z czterech kondygnacji budynku biblioteki zajmuje czytelnia główna. Na jednym z pięter 
znajdzie się Uniwersyteckie Centrum Danych, dzięki któremu studenci oraz pracownicy naukowi UJK 
będą mieli dostęp do ogólnoświatowych baz danych. 

Drugi budynek kampusu – Centrum Języków Obcych o powierzchni ponad pięciu tysięcy me-
trów kwadratowych jest podzielony na dwie połączone łącznikiem części w jednej z nich znajdą się po-
mieszczenia techniczne, oraz administracja wydziału, w drugiej nowoczesne sale ćwiczeniowe i labora-
toria językowe. Budynek jest już wyposażony w instalacje najwyższej klasy sprzęt audiowizualny – po-
informował kierownik budowy z firmy Skanska Jacek Ożarowski. 

Jak powiedziała PAP Barbara Skuza, do tej pory trwająca dwa lata budowa budynków kampu-
su kosztowała 44 mln zł. Prawie w całości była sfinansowana z funduszy Unii Europejskiej. Na wypo-
sażenie budynków uniwersytet wyda 12,5 mln złotych. 
Źródło: PAP - Nauka w Polsce, data dostępu 22.10.2012 

 

Prezentacje i materiały z kongresu „Biblioteka z wizją” 

Są już dostępne prezentacje i materiały z kongresu „Biblioteka z wizją”, który odbył się w Warszawie 
w dniach 11-12 października br.  
● Więcej o kongresie „Biblioteka z wizją”: http://www.biblioteki.org/pl/kongresy/kongres/opis/2059  
● Prezentacje i materiały: http://www.biblioteki.org/pl/kongresy/kongres/zglos_sie2/2059  
Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 26.10.2012 
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Działalność kulturalno-popularyzatorska bibliotek naukowych (Magdalena 
Kokosińska) 

 

Wystąpienie z konferencji „Kreatywność i innowacje w bibliotece akademickiej” @ Łódź 2012, źródło: 
http://bibliosfera.net/link/4198/dziaalnosc-kulturalno-popularyzatorska-bibliotek-naukowych-
magdalena-kokosinska/, data dostępu 23.10.2012 

Open Journal Systems po polsku! 

I to jest wiadomość dnia na miarę „Open Access Week 2012″ [http://www.openaccessweek.org/]. 
Wczoraj ukazało się na oficjalnej stronie projektu pełne polskie tłumaczenie Open Journal Systems 
[http://pkp.sfu.ca/ojs-languages/polish], którego autorami są Ewa Rozkosz i Łukasz Szmigiel. Jest to 
naprawdę ogromny krok dla polskiego rynku czasopism naukowych. Do tej pory na tym systemie za-
rządzania procesem wydawniczym publikowanych jest 39 polskich czasopism (dane od twórców OJS 
dzięki uprzejmości Pawła Banaszaka [https://twitter.com/pawelbanaszak]) – niektóre periodyki miały 
przetłumaczoną zewnętrzną powłokę interfejsu. Innymi słowy: niektóre z polskich czasopism wydawa-
nych na OJS wyglądały na „przetłumaczone” – jednakże to, co jest najważniejsze i jednocześnie niewi-
doczne (!) dla czytelnika – było nieprzetłumaczone. 

 

Czym jest Open Journal Systems? O samym Open Journal Systems nie zdarzyło mi się pisać 
bezpośrednio, aczkolwiek wspominałem o nim chociażby w kontekście indeksowania czasopism 
w Google Scholar [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/indeksowanie-w-google-scholar-wskazowki-
dla-wydawcow-i-redaktorow-czasopism-naukowych/] – bowiem jest to rozwiązanie rekomendowane 
przez Google Scholar – a więc niezwykle ważne. Czym dokładnie jest OJS w prosty i przystępny sposób 
opisał Tomasz Maleńczuk w swoim tekście [http://www.ebib.info/2009/102/a.php?malenczuk] na 
łamach EBIB-u. Również Marcin Wilkowski w „Historii i Mediach” pisał o tym już dawno temu 
[http://historiaimedia.org/2010/07/31/open-journal-systems-ojs-cyfrowa-infrastruktura-
czasopisma-naukowego-w-internecie/]. 

Open Journal Systems jest systemem pozwalającym przeprowadzać cały proces wydawniczy 
poprzez stronę internetową – w ramach czasopisma poszczególni redaktorzy, autorzy itd. mają swoje 
konta i obserwują przebieg „krążenia” swojego tekstu. 

Wszyscy, którzy zgłaszali kiedyś swój artykuł w większym domu wydawniczym (np. Springer) 
będą wiedzieć, o co chodzi. 

Pierwsze wdrożenie. Zespół, który przetłumaczył OJS-a testował swoje dzieło na „żywym orga-
nizmie”, tj. wdrożono OJS w czasopiśmie „Forum Oświatowe” 
[http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo]. Jak napisała Ewa Rozkosz: 
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1 października ruszyła strona internetowa “Forum Oświatowego” – czasopisma naukowego 
z zakresu pedagogiki i powiązanych z nią dziedzin humanistyki i nauk społecznych. Niebawem 
pojawi się pierwszy elektroniczny numer periodyku (2012, 2⁄47). Czasopismo wydawane jest 
przez Dolnośląską Szkołę Wyższą i Polskie Towarzystwo Pedagogiczne. “Forum Oświatowe” do-
łącza do grona czasopism otwartych. Wszystkie teksty dostępne będą na licencji Creative Com-
mons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska. Wdro-
żeniu strony towarzyszyło duże wyzwanie związane z przetłumaczeniem systemu dystrybucji 
treści. 
Dlaczego OJS? Przeniesienie czasopisma z papieru do sieci poprzedza istotne pytanie 

o platformę, system publikacji treści dostosowany do potrzeb redakcji, czytelników i autorów. Możecie 
wybrać standardowy CMS, albo zdecydować się na jeden z kilku dedykowanych czasopismom syste-
mów. Jedynym, polecanym wydawcom – na stronie Google Scholar – systemem jest Open Journal Sys-
tems (OJS). Rozwijany w ramach Public Knowledge Project (PKP) system jest w pełni otwarty (open so-
urce) i dystrybuowany na GNU GPL. 

Poradniki w języku polskim. Przetłumaczenie OJS to bardzo ważny krok. Nie ma co się jednak 
oszukiwać, że OJS „sam się wdroży”. Open Journal Systems jest bardzo przyjaznym systemem, acz-
kolwiek wdrożenie go (i przeszkolenie redakcji) wymaga sporo pracy. 
Uważam, że OJS jest tak ważnym narzędziem, że zabieram się za przygotowywanie poradników 
w języku polskim. Będą potrzebne? 
Źródło: Warsztat badacza komunikacji, data dostępu 24.10.2012 

Dziesięć przykazań Otwartej Nauki Emanuela Kulczyckiego 

Open Access Week 2012 - Seminarium Open Access „Kurs na 
Otwartą Naukę” - 23 października 2012 roku - Bibliotece Uni-
wersytetu Łódzkiego 
 
 
 
 
 
● Prezentacja dostępna tutaj >>>: 
http://www.slideshare.net/emanuelkulczycki/dziesi-przykaza-
otwartej-nauki, data dostępu 25.10.2012 

Wchodzenie na „listę filadelfijską” a „problem irańskich feministek” 

Spotykając się z różnymi środowiskami: naukowcami, redaktorami, wydawcami czy bibliotekarzami, 
obserwuję jak we wszystkich osobach wzrasta zainteresowanie „listą filadelfijską”. Swego czasu próbo-
wałem wyjaśnić dokładnie, czym jest ów „mityczny twór” [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/lista-
filadelfijska-czyli-co/] – w komentarzach wywiązała się bardzo ciekawa dyskusją. 

Dzisiaj jednakże chciałem opowiedzieć o pewnej sprawie, o której Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego zdaje się zapominać, a która to kwestia rzutuje na jakość oceny pracowników i jedno-
stek naukowych w Polsce. Chodzi mianowicie o „zakotwiczenie” owej listy oraz o przyczyny, z których 
jest ona tworzona. Nie można zapominać o dwóch rzeczach. 

„Lista filadelfijska” jest tworzona przez prywatną firmę. 
W związku z tym firma ta (Thomson Reuters) ma prawo konstruować wytyczne według własne-

go widzimisię i wedle własnych upodobań – i na pewno nie robi tego pod kątem „użytecznego wykorzy-
stania w parametryzacji polskich jednostek naukowych”. 

„Lista filadelfijska” nie służy do oceny wszystkich najlepszych czasopism z dyscypliny 
W uproszczeniu: przedstawiciele Thomson Reuters jasno podkreślają, że nie chodzi o to, aby 

na JCR znajdowały się wszystkie najlepsze czasopisma z dyscypliny X – bowiem coś takiego jest niepo-
trzebne. Wystarczy, że jest ich kilka. 

Innymi słowy, jeżeli mamy jakościowo dobre czasopismo podejmujące temat A, to ono wcale 
nie musi automatycznie znaleźć się na Master Journal List, a następnie na JCR. Ważne jest to, czy na 
MJL w temacie A jest już 10 czasopism, czy nie ma ich wcale. Jak jest 10, to – pomimo dobrej jakości 
czasopisma – możemy nie zostać wciągnięci na tę listę. 

Jeśli natomiast poruszamy temat „modny naukowo” lub ze względu na „naukową-poprawność-
polityczną”, taki jak np. „studia nad irańskimi feministkami”, to mamy bardzo duże szanse na wsko-
czenie na MJL. 

Podsumowując: prędzej kiepskie czasopismo o irańskich feministkach wejdzie na MJL, niż 
31. dobre czasopismo z zakresu etyki biznesu. 

Polityka Thomson Reuters 
W dokumentacji Thomson Reuters możemy przeczytać: 

Pełna informacja wymagałaby opracowania spisu literatury czasopism naukowych 
obejmującego wszystkie publikowane czasopisma naukowe. Tego typu podejście byłoby nie tyl-
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ko niepraktyczne z ekonomicznego punktu widzenia, ale również - jak wykazały analizy litera-
tury naukowej - niepotrzebne. Okazało się, że jedynie relatywnie mała liczba czasopism publi-
kuje większą część istotnych wyników naukowych. (…) Obsługiwane czasopisma są monitoro-
wane w celu ustalenia, czy zachowane są wysokie standardy oraz czytelne nawiązanie do pro-
duktów, w ramach których zostały one sklasyfikowane. 

Źródło: Proces selekcji czasopism w serwisie firmy Thomson Reuters: 
http://thomsonreuters.com/content/science/pdf/ssr/journal_selection_essay-polish.pdf  

„Nie obrażam” się na Thomson Reuters – to jest prywatna firma i ma prawo tak funkcjonować 
i dobierać sobie czasopisma do ewaluacji. W wielu miejscach wyniki pracy tego podmiotu są użyteczne. 
Nie chodzi mi o to, aby negować wykorzystywanie JCR i IF w ocenie pracowników. Chciałbym jedynie, 
aby oceniani pracownicy wiedzieli, iż kryteria nie są aż tak bardzo obiektywne, jak jest to przedstawia-
ne. 

W ogóle natomiast w tym miejscu nie poruszam tematyki dyscyplin i subdyscyplin, któ-
re na liście filadelfijskiej są niereprezentowane. 

W polskich warunkach od „impakt-faktorów” zależy bardzo dużo: parametryzacja wydziałów, 
wyłanianie jednostek flagowych, awans naukowy. Czy nauka powinna podążać za modą? Może i tak, 
ale stawiajmy tę sprawę jasno. 
Źródło: Warsztat Badacza komunikacji, data dostępu 22.10.2012 

Prywatne uczelnie zwarły szyki 

Łączenie prywatnych uczelni zwiększa ich atrakcyjność w dobie krzyzsu, gdy szkoły wyższe coraz sil-
niej odczuwają skutki fali niżu demograficznego - uważa rektor Uczelni Vistula, Krzysztof Rybiński. 
Jego uczelnia przyłączyła niedawno pięć innych.  

Fuzja objęła sześć szkół wyższych z Warszawy i Łodzi: Uczelnię Vistula, Akademię Finansów 
w Warszawie, Wyższą Szkołę Hotelarstwa Gastronomii i Turystyki w Warszawie, Wyższą Szkołę Tu-
rystki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie, Wyższą Szkołę Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi oraz 
Europejską Akademię Sztuk. 

Z ich połączenia powstały trzy ośrodki - szkoła wyższa o profilu finansowo-biznesowym, kolej-
na o profilu hotelarsko-turystyczno-gastronomicznym oraz Europejska Akademia Sztuk. Wszystkie 
działają pod szyldem Grupy Szkół Wyższych Vistula. Kształcą w sumie 5,5 tys. studentów w 60 specja-
lizacjach, na stopniu licencjackim, magisterskim i doktoranckim. 

Taka fuzja może być sposobem na oparcie się skutkom niżu demograficznego wśród kandyda-
tów na studia, który - według ekspertów - uczelnie odczują w najbliższych latach. „Demograficzne tsu-
nami zbliża się do rynku uczelni wyższych z całą siłą. Panuje przekonanie, że do 2020 roku połowa 
prywatnych uczelni może zbankrutować. Stąd pukanie do drzwi, gdy uczelnie dowiedziały się, że inte-
grujemy rynek edukacji. Chętnych do statusu przyszłych partnerów jest wielu, a proces powiększania 
grupy będzie trwał” - wyjaśnia PAP rektor Rybiński. 

W swoim założeniu połączenie zasobów edukacyjnych kilku uczelni ma umocnić pozycję Vistu-
li wśród innych polskich szkół wyższych, a sama konsolidacja uczelni zwiększa atrakcyjność oferty dla 
studentów. „Studenci zyskują dostęp do większej liczby profesorów, lepszej dydaktyki, do bardziej 
zróżnicowanych zajęć, prowadzonych na wyższym poziomie” - mówi rektor. 

Jedną z ważniejszych korzyści płynących z całego zabiegu była centralizacja obsługi admini-
stracyjnej uczelni i związane z tym oszczędności. „Administracja pochłania zwykle do 30 proc. kosztów 
uczelni wyższych” - zauważa kanclerz Vistuli, Arif Erkol. - Po połączeniu dwóch lub więcej uczelni 
mamy jeden dziekanat zamiast kilku, jeden dział rekrutacji, planowania, PR i marketingu. Oszczędzo-
ne środki można wykorzystać na dydaktykę, badania itp”. 

Rektor Vistuli zapewnia, że łączenie uczelni to znacznie więcej, niż pomysł na oszczędności czy 
próba ratowania niektórych szkół od bankructwa. „W całej grupie wdrażamy nowy model kształcenia” - 
tłumaczy. - Dotychczas studenci szli na uczelnie, gdzie przekazywano im wiedzę, po czym uczelnie 
opuszczali. My ten model zmieniamy. Dajemy okazję do zyskania wiedzy, ale też od razu na studiach 
staramy się zanurzyć młodych ludzi w świecie biznesu. Chcemy, by z uczelni wychodzili z kapitałem 
wiedzy i relacji”. 

Rybiński podkreśla, że takie doświadczenie możliwe jest dzięki realizowanemu na jego uczelni 
programowi współpracy edukacji z biznesem, tzw. cooperative education. W jego ramach studenci już 
teraz odbywają staże w firmach, po których najlepsi mogą dostać pracę. „Zakładamy też, że w 2015 
roku ponad połowa prac dyplomowych na uczelni będzie realizowana w postaci projektów dla biznesu. 
Każda specjalność, jaką prowadzimy, będzie miała opiekuna korporacyjnego. Firma, z którą współpra-
cujemy, będzie u nas zamawiała badania, które zrealizują studenci” - tłumaczy rektor. Grupa Vistula 
współpracuje na tej zasadzie z 40 firmami. 

„Uczelnie nie muszą padać. Muszą jednak mieć pomysł, jak się łączyć; jak inwestować zaosz-
czędzone dzięki temu pieniądze i uatrakcyjnić swoją ofertę dla studentów” - podkreśla odpowiedzialny 
za rozwój uczelni Oskar Derych. 
Źródło: PAP - Nauka w Polsce, data dostępu 26.10.2012 
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Dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie 
– informacje o wolnym miejscu pracy 

Nazwa instytucji = Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 
Dokładny adres = 00-968 Warszawa 45, ul. Marymoncka 34 
Data złożenia oferty = 17.10.2012 roku 
Data ważności ogłoszenia = 05.11.2012 roku 
OPIS PRACY 
Oferowane stanowisko = starszy kustosz dyplomowany (starszy bibliotekarz dyplomowany) 
Zakres obowiązków = Dyrektor Biblioteki Głównej AWF  
Tryb pracy = pełny etat 
Data zatrudnienia = 01.12. 2012 roku 
Proponowane wynagrodzenie = do uzgodnienia 
DANE KANDYDATA  
Wykształcenie = uprawnienia bibliotekarza dyplomowanego lub dyplomowanego pracownika dokumen-
tacji i informacji naukowej 
Dodatkowe wymagania = wiedza i umiejętności w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w bibliotece, znajomość zadań ogólnodostępnej biblioteki naukowej 
oraz zasad funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego szkoły wyższej, znajomość języka an-
gielskiego poziomie C1 
Inne wymagania = predyspozycje menedżerskie i organizacyjne, zarządzanie zespołem potwierdzone 3-
letnią praktyką 
Wymagane dokumenty = CV, list motywacyjny, dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, świa-
dectwa pracy  
KONTAKT 
Adres kontaktowy = Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ul. Mary-
moncka 34 00-968 Warszawa Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Prof. Marek W. Ko-
walczyk prorektor.nauka@awf.edu.pl, tel./fax. 22/864-21-00 
Źródło: Serwis EBiB Praca, data dostępu 26.10.2012 

________________________________________________________________ 

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

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

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

Wojciech Rozwadowski 

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

SBP/268166269865948?sk=wall 

 

 
ISBNik: Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych  

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ 
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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.  


