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R. 8, z. 30 (233): poniedziałek, 23 września 2013 roku 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Przed Państwem pożegnalne wydanie ISBNika 
Wszystkiego dobrego w nowym roku akademickim 

KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE – zapowiedzi 

Biblioteka akademika infrastruktura – uczelnia, otoczenie 
konferencja, Gliwice, 24-25 października 2013 roku 

O Konferencji. Celem konferencji jest wymiana poglądów na temat sposobu funkcjonowania bibliotek 
akademickich wobec obserwowanych gwałtownych zmian technologicznych - rozwoju internetu, no-
wych technologii, nowych technik komunikacji naukowej oraz ewolucji działalności bibliotek w kie-
runku gospodarki opartej na wiedzy w trzech aspektach: infrastruktury technicznej, środowiska 
uczelni, otoczenia prawno-organizacyjnego i ekonomicznego. 

Udział w konferencji jest bezpłatny! 
Miejsce Konferencji: Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politechniki Śląskiej, ul. Konarskiego 

18 B, 44-100 Gliwice 
● Szczegóły programowe i organizacyjne na stronie Konferencji: 

http://www.bg.polsl.pl/konf/konferencja/o_konf.html, data dostępu 18.09.2013 

Z ŻYCIA SEKCJI 

O relacjach bibliotek z klientem na konferencji w Poznaniu  

 
Fot. Anna Wróbel 
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We czwartek i piątek, 12 i 13 września 2013 roku odbyła się w Poznaniu jubileuszowa 15 Konferencja 
Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych. Tematem obrad było „Budowanie relacji z klientem”, 
a gospodarzami wydarzenia byli pracownicy Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej. Dwudniowe obrady 
obfitowały w ciekawe wystąpienia prelegentów. Gościom zaproponowano również udział w warsztatach 
oraz rozrywkę w postaci przedstawienia „Bielyje rozy” przygotowanego przez Studio Teatr Castingowy 
mplusm. 

Konferencję rozpoczął wykład inauguracyjny Determinanty sprawności funkcjonowania współ-
czesnej biblioteki naukowej wygłoszony przez Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu dr. 
hab. Artura Jazdona. Następnie odbyły się 4 sesje, w których znalazło się aż 12 wystąpień biblioteka-
rzy z całego kraju. 

Pierwszą prelegentką była Iwona Josińska (Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocła-
wiu), która opowiedziała o problemach towarzyszących łączeniu dwóch uczelni i ich bibliotek. Następ-
nie dr Magdalena Karciarz (Biblioteka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu) wygłosiła referat 
Biblioteki niepaństwowych szkół wyższych w perspektywie przestrzeni i czasu. Wystąpienie zostało 
rozpoczęte błyskotliwą tezą, która świetnie oddaje stadium, w jakim się obecnie znajdujemy – „biblio-
teki niepaństwowych szkół wyższych są jak młode wino, muszą jeszcze dojrzeć”. Następnie dr Maria 
Sidor (Biblioteka Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu) przedstawiła temat Repozytorium instytu-
cjonalne – jego funkcje i narzędzia w komunikacji naukowej. Sesję pierwszą zamknęła Joanna Szyma-
nowicz (Biblioteka Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu) dzieląc się 
swoimi doświadczeniami związanymi z tworzeniem własnego repozytorium, a także wideoteki.  

Po krótkiej przerwie rozpoczęła się sesja druga, w której głos zabrały kolejne cztery panie. Na 
początku Grażyna Wilk (Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) zastanawiała się, która kon-
cepcja jest dziś lepsza - Czytelnik w bibliotece akademickiej XXI wieku – gość? klient? użytkownik? 
Kolejne wystąpienie dotyczyło usługi „zaproponuj kupno książki”, temat przedstawiła Kinga Adamiak 
(Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu). O problemach planowania opowiedziała Marlena Gęborska 
(Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej). Następnie Mał-
gorzata Kiwior (Biblioteka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu) podzieliła się swoimi doświad-
czeniami w pozyskiwaniu funduszy na działalność biblioteczną z różnych źródeł zewnętrznych, m.in. 
z programów grantowych. 

Trzecią sesję miałam przyjemność moderować. Kolejny raz na konferencyjną scenę zaproszono 
cztery prelegentki. Renata Zagożdżon i Karolina Dyl (Biblioteka Wyższej Szkoły Cła i Logistyki w War-
szawie) przedstawiły bardzo ciekawy przykład współpracy w wystąpieniu Jeden katalog – dwie bibliote-
ki czyli koncepcja, wdrożenie i wnioski dotyczące funkcjonowania systemu bibliotecznego łączącego 
zasoby bibliotek Wyższej Szkoły Cła i Logistyki i Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. H. Chodkow-
skiej w Warszawie. Następnie wysłuchaliśmy Wioletty Ledzion i Agata Petiuk (Biblioteka Główna Poli-
techniki Warszawskiej) opowiadających o sukcesach i porażkach podczas wprowadzania w bibliotece 
nowych stanowisk pracy dla bibliotekarzy dziedzinowych. 

W czwartej sesji zgromadzonych na sali czekały dwa wystąpienia. Małgorzata Bródka (Bibliote-
ka Uniwersytecka w Poznaniu) poruszyła temat egzemplarza obowiązkowego pytając Wydawco, gdzie 
jesteś? Następnie dr Stefan Kubów (Biblioteka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu) podzielił się 
doświadczeniami bibliotekarza-blogera. Dylematy przedstawił w sposób bardzo ciekawy i z humorem – 
tak, w bardzo dobrych nastrojach, zakończyliśmy bogatą część obrad. Pierwszy dzień zamknęła uro-
czysta kolacja, której towarzyszyły: pokaz zdjęć prezentujących historię corocznych spotkań biblioteka-
rzy niepaństwowych szkół wyższych, wspominki, konkursy oraz taneczne szaleństwo;-) 

Drugiego dnia tematem przewodnim obrad była szeroko pojmowana komunikacja. Rozpoczęła 
Ewa Rzeska (Biblioteka Główna UMCS w Lublinie) poruszając zagadnienie komunikacji interpersonal-
nej w procesie budowania trwałych relacji z użytkownikiem biblioteki naukowej. Kolejne trzy wystąpie-
nia stanowiły swoisty tryptyk pod wspólnym tytułem (Patologie w komunikacji) przygotowany przez 
pracownice Biblioteki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. Magdalena Kokosińska zanalizowała e-
maile i podania składane przez czytelników. Omówiła problem błędów i barier w komunikacji, poruszy-
ła także kwestie grzeczności językowej. Aleksandra Marciniak, obecna na konferencji jedynie duchem, 
przemówiła do audytorium dzięki przygotowanemu wcześniej nagraniu. Jej prezentacja dotyczyła pro-
blemów dyskryminacji i mobbingu w środowisku bibliotekarskim i wzbudziła spore poruszenie na sali 
obrad. W moim wystąpieniu omówiłam kwestie korespondencji e-mailowej - w oparciu o wykonane 
badania oceniłam jak bibliotekarze radzą sobie z tą formą komunikacji. Następnie Barbara Barańska-
Malinowska (Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej) odpowiedziała na bardzo ważne pytania 
Jak mówić żeby użytkownicy bibliotek nas słuchali, jak sprawić żeby do nas wracali? W ostatnim wy-
stąpieniu Katarzyna Winnicka i Agata Figas (Biblioteka Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny 
Chodkowskiej w Warszawie) podzieliły się bardzo cennymi i pionierskimi doświadczeniami związanymi 
z udostępnianiem czytelnikom e-czytników wraz z kolekcją e-booków.  

Po obradach udaliśmy się na warsztaty - organizatorzy zaproponowali trzy bardzo ciekawe te-
maty do wyboru: 

● Obsługa trudnego klienta w bibliotece (prowadząca: Joanna Szymanowicz), 
● Prezentacje publiczne z wykorzystaniem technik relaksacyjnych (prowadząca: dr Magdalena 
Karciarz), 
● Zarządzanie czasem (prowadząca: Anna Dągielska). 
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Następnie odbył się Hyde Park w dość luźnej atmosferze, nastał czas podsumowań, pożegnań 
i podziękowań. 

Jubileuszowa konferencja odbyła się w miejscu, w którym w 1999 roku bibliotekarze niepań-
stwowych szkół wyższych spotkali się po raz pierwszy. Zapoczątkowana wtedy wymiana doświadczeń 
i wiedzy trwa nieprzerwanie od 15 lat. Przy okazji corocznych zjazdów poruszano bardzo wiele zagad-
nień związanych z funkcjonowaniem tego szczególnego typu biblioteki, jakim jest książnica w uczelni 
niepaństwowej. Cieszy fakt, że podczas zakończenia obrad w Poznaniu Anna Sobiech z Biblioteki Wyż-
szej Szkoły Administracji Publicznej zaprosiła wszystkich na kolejną, 16 już, konferencję – w 2014 ro-
ku spotkamy się w Ostrołęce. 

15 Konferencję Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych należy uznać za bardzo udaną pod 
wieloma względami. Ciekawy temat obrad, bardzo dobra organizacja i twórcza atmosfera sprawiły, że 
uczestnicy opuścili Poznań zadowoleni i pełni nowej energii. Podziękowania i gratulacje należą się go-
spodarzom wydarzenia – pracownikom Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. 

Konferencja w liczbach 
● 58 uczestniczek - 5 uczestników  
● 12 wystąpień - 20 prelegentek - 1 prelegent 
● 2 dni - 5 sesji - 3 warsztaty - 1 przedstawienie 
● 3 przerwy kawowe - 2 obiady - 1 uroczysta kolacja 
● kilka trudnych pytań - kilka dobrych praktyk - dziesiątki wymienionych myśli - setki uśmiechów 

Paulina Milewska 
Biblioteka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi 

Źródło: Paulina Milewska, korespondencja nadesłana 20.09.2013 
Stefan Kubów opublikował swoją relację swoim blogu: Blog Stefana Kubowa, dokument online: 
http://stefankubow.blogspot.com/2013/09/o-relacjach-bibliotek-z-klientem-na.html, data dostępu 
15.09.2013 
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Komunikacja w środowisku 
Redakcja numeru: Iwona Sójkowska, Bożena Grocholska 
Skład techniczny: Ewa Rozkosz 
Korekta: Katarzyna Kozak, Zuzanna Helis, Milena Śliwińska 

Spis treści 

Felieton  
● Komunikacja w środowisku — felieton wstępny / Iwona Sójkowska, Bożena Grocholska: 
http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/84/173  

Artykuły 
● Czy możemy wyciągnąć sami siebie z jeziora, ciągnąc za własne włosy? O problemie komunikowania 
o komunikacji / Emanuel Kulczycki: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/30/174  

● Współpraca Oddziału Opracowania Zbiorów Biblioteki Głównej AGH z bibliotekami sieci uczelnianej 
w zakresie tworzenia wspólnej bazy katalogowej (wybrane aspekty komunikacji wewnętrznej) Małgorza-
ta Dudziak-Kowalska: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/27/175  

● Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy jako przykład komunikacji zewnętrznej / Małgorzata Kuziela: 
http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/81/176  

● Biblio — nowa nowa forma komunikacji / Milena Śliwińska: 
http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/83/177  

● Walijskie przykłady współpracy międzybibliotecznej / Jolanta Szczepaniak: 
http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/80/179  

Badania, teorie, opinie 
● Specyfika europejskich uwarunkowań ochrony dóbr kultury w kontekście Polonii niemieckiej / Ma-
ria Kalczyńska: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/82/180  
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Źródło: Biuletyn EBiB, data dostępu 13.09.2013 

SZKOLENIA 

Ochrona danych osobowych w bibliotece  
warsztaty, Warszawa, 10 października 2013 roku  

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza na warsztaty „Ochrona danych osobowych w bibliote-
ce”. Mają one na celu omówienie obowiązujących przepisów, nakreślenie praw i obowiązków pracowni-
ków i czytelników biblioteki wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych. 

Dzięki spotkaniu uczestnicy uzyskają podstawową wiedzę z zakresu ochrony danych osobo-
wych oraz wytycznych dotyczących ochrony danych osobowych w bibliotekach publicznych. Zajęcia 
oparte są głównie o dyskusje z uczestnikami i ćwiczenia, których zadaniem jest przekazanie dość 
trudnej i specyficznej wiedzy, w ciekawy i przystępny sposób. 

Warsztaty poprowadzi Pani Sylwia Czub-Kiełczewska (Instytut Książki, Oddział w Warszawie, 
Zespół MAK+) - pracownik działu strategii i rozwoju MAK-u+ w Instytucie Książki. Prowadzi serwisy 
internetowe MAK-a+, jest redaktorem naczelnym BIP-u, koordynuje realizację przepisów ochrony da-
nych osobowych w warszawskim oddziale Instytutu Książki, odpowiada za sprawy bardziej i mniej 
formalne związane z MAK-iem+. 

Uczestnicy otrzymają certyfikaty oraz materiały warsztatowe. Liczba miejsc ograniczona. 
O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. 
● formularz zgłoszeniowy: 

http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/formularz_zgloszeniowy?konferencja_id=9353  
● program: http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/program?konferencja_id=9353  
● jak dojechać: http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/jak_dojechac?konferencja_id=9353  
Program warsztatów. 
● Omówienie rozporządzeń związanych z odo, które mają zastosowanie w pracy bibliotekarza 
● Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych 
● Zbiory Danych Osobowych 
● Ochrona danych osobowych w praktyce 
● Wykorzystanie danych osobowych do celów marketingowych 
● Ochrona wizerunku 
Koszty uczestnictwa. 150 zł + VAT (dla członków SBP znikżka 10% - rejestracja z konta członka SBP). 
W cenie wliczone są materiały edukacyjne, serwisy kawowe, certyfikaty. 

Zwolnienie z VAT. Zwolnione z podatku VAT są instytucje, które finansowane są co najmniej 
w 70% ze środków publicznych. W takim wypadku prosimy o zaznaczenie oświadczenia zwalniającego 
z podatku VAT w formularz zgłoszeniowym: 
http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/formularz_zgloszeniowy?konferencja_id=9353  

Kontakt. Informacji o warsztatach udziela: Łukasz Stochniał, tel. 22 608 28 25, e-mail: 
l.stochnial@sbp.pl 
Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 11.09.2012 

INFORMACJE DLA FACHOWCÓW 

Open Access Week 2013 

Od 21 do 27 października 2013 roku odbywać się będzie kolejna edycja Open Ac-
cess Week. VI edycja wydarzenia jest okazją do podzielenia się potencjalnymi korzy-
ściami z open access i wzajemnego inspirowania się do szerszego działania, aby idea 
ta stała się nową normą w nauce i badaniach naukowych. 
● Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Open Access Week: 
http://www.openaccessweek.org/. 
Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 13.09.2013 
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Zajrzyj do bazy POL-on 

POL-on [http://polon.nauka.gov.pl/glowna] jest to zintegrowany system informacji o szkolnictwie wyż-
szym, który wspiera pracę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Głównego Urzędu Sta-
tystycznego czy Polskiej Akademii Nauk. Jego istotnym zadaniem jest stworzenie globalnej bazy da-
nych o jednostkach naukowych, wyższych uczelniach i nauce polskiej. Gromadzone dzięki niemu in-
formacje wspierają procesy decyzyjne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odnośnie polskich 
uczelni oraz jednostek naukowych. Projekt jest realizowany jako systemowy projekt partnerski w ra-
mach IV Priorytetu poddziałania działania 4.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Do systemu dodaje się coraz więcej nowych danych, warto na bieżąco monitorować te dane, bo 
będą przydatne bibliotekarzom akademickim. 
Źródło: Elektroniczna Biblioteka, data dostępu 20.09.2013 

Materiały dla studentów. Czy można udostępniać skany książek, ksera arty-
kułów i kopie filmów? 

 

Przed początkiem zeszłego semestru akademickiego napisałem wpis Czy udostępniać studentom pre-
zentacje z wykładów? [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/czy-udostepniac-studentom-
prezentacje-z-wykladow/] Przetoczyła się pod nim bardzo ciekawa dyskusja na temat tego, czy i w ja-
kiej formie wyręczać studentów, przekazując im prezentację z wykładów. Ja stałem na stanowisku, że 
są trzy rodzaje prezentacji i z tego powodu swoich studentom nie udostępniam. 

Dzisiaj chciałbym się odnieść do kwestii pokrewnej – mianowicie udostępniania studentom 
materiałów edukacyjnych. Lecz nie swoich prezentacji, swoich tekstów, lecz fragmentów – lub całych (!) 
– książek, artykułów, filmów. W pracy dydaktycznej wykładowcy często borykają się z tym problemem: 
co mogę legalnie udostępnić studentom? Jak mogę im to przesłać? Maile? Zamieścić na stronie domo-
wej? […] Emanuel Kulczycki 
● Cały artykuł znajdziesz na portalu Warsztat badacza, dokument online: 
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/materialy-dla-studentow-czy-mozna-udostepniac-skany-
ksiazek-ksera-artykulow-i-kopie-filmow/, data dostępu 10.09.2013 

Umowy o pracę dla bibliotekarzy dyplomowanych 

Zwracam się z zapytaniem dotyczącym umowy o pracę dla bibliotekarzy dy-
plomowanych zatrudnionych w bibliotece akademickiej. Podaję przykład: pra-
cownik jest zatrudniony na stanowisku starszego bibliotekarza z umową na 
czas nieokreślony, a jego staż pracy wynosi 10 lat. Pracownik zdał egzamin na 
bibliotekarza dyplomowanego i w związku z tym moje pytanie: czy jego umowa 
musi zostać zmieniona, czy wystarczy podpisać aneks? Kolejna moja wątpli-
wość: czy może być dalej zatrudniony na czas nieokreślony? W przypadku gdy 

umowa musiałaby zostać zmieniona, czy istnieje możliwość zatrudnienia na czas określony do 
wieku emerytalnego? Czy można prosić o podanie podstawy prawnej do tego typu uregulowań 
(jeśli taka w ogóle jest). 

Zatrudnienie na stanowisku nauczyciela akademickiego (a bibliotekarz dyplomowany jest na-
uczycielem akademickim) zależy od decyzji władz uczelni. Uczelnia określa liczbę zatrudnionych w niej 
nauczycieli akademickich i może się zdarzyć, że mimo zdania egzaminu status bibliotekarza nie ule-
gnie zmianie. W tej sprawie trzeba złożyć stosowny wniosek o zmianę umowy. 

Kodeks pracy przewiduje możliwość zatrudnienia zarówno na czas nieokreślony, jak i na czas 
określony (art. 25 kp). Ubiegając się o zatrudnienie na stanowisku bibliotekarza dyplomowanego nale-
ży prosić o zawarcie umowy na czas, który pracownik uważa za właściwy. 
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Z uwagi na wejście w życie nowych uregulowań dot. bibliotekarzy dyplomowanych należy spo-
dziewać się, że senat w najbliższym czasie dokona zmian w statucie i dopiero po tym okresie można 
będzie, znając treść statutu uczelni, odpowiedzieć na to pytanie. 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych 
zawodów w art. 21 stanowi: 
W ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 roku poz. 572, 742 
i 1544) wprowadza się następujące zmiany: 
w art. 114 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: ”9. Na stanowiskach, o których mowa w art. 113, mogą być 
zatrudnione osoby posiadające tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny.”; 
w art. 116 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: ”2. Statut uczel-
ni określa dodatkowe wymagania i kwalifikacje zawodowe osób zatrudnionych na stanowiskach, 
o których mowa w art. 113.”; 
uchyla się art. 117.” 

Tyle w tej sprawie można dzisiaj powiedzieć, reszta uregulowań stosownie do art. 116 ust. 2 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, jest w rękach senatu. 

Bolesław Howorka 
Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 19.09.2013 

Traffic eksmitowany z Brackiej. Będzie inna księgarnia  

Komornik eksmituje popularną księgarnię Traffic. Gmach przy Brackiej odzyskała rodzina Jabłkow-
skich - spadkobiercy kupieckiego rodu, który przez lata prowadził tu słynny dom towarowy. Księgarnia 
od lat zajmowała budynek prawem kaduka, nie płacąc właścicielom ani złotówki. 

 

● Film dostępny: 
http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34862,14589259,Traffic_eksmitowany_z_Brackiej__Bedzie_inn
a_ksiegarnia.html#TRNajCzytSST  

Komornik Ryszard Moryc pojawił się przed Traffikiem wczoraj o 10. Zastał zamknięte szklane 
drzwi do księgarni. Jej właściciele zasłonili je też szarą narzutą. Moryc wyjaśnił, że działa na podstawie 
wyroku eksmisyjnego wydanego w czerwcu przez sąd, i zażądał wpuszczenia do budynku. 

Przedstawiciele Trafficu próbowali negocjować. Reprezentujący ich Dariusz Majchrzak przeko-
nywał, że nakaz eksmisji jest błędnie zaadresowany. - Dotyczy spółki Traffic Club SA, a księgarnię 
prowadzi spółka Zarząd Nieruchomości, która tylko posługuje się znakiem towarowym Trafficu - do-
wodził. 

Co innego wynika z wyroku sądu z sierpnia ub. r. Wykazano w nim, że Zarząd Nieruchomości 
podnajął 130 m kw., podczas gdy budynek ma powierzchnię 4,1 tys. m kw. „Nawet przyjmując, że Za-
rząd Nieruchomości prowadzi salon Traffic Club na podstawie umowy-zlecenia, to winien w swoim 
imieniu wystawiać faktury. A w aktach sprawy znajdują się faktury i paragony z lipca i sierpnia 2012 
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roku, wystawione przez Traffic Club SA. W ocenie sądu wskazuje to jednoznacznie, że działalność pro-
wadzona jest przez Traffic Club SA” - orzekł sędzia Piotr Wierzchowski. 

Komornik nie chciał się wczoraj wdawać w dyskusje. - Proszę o otworzenie drzwi - polecił to-
warzyszącym mu ochroniarzom. Jeden z nich wyłamał je łomem. Komornik w asyście policji wszedł do 
budynku. Pracowników księgarni i restauracji poproszono o opuszczenie budynku. Rozpoczęła się in-
wentaryzacja. 

Nie płacili ani złotówki 
Dlaczego Jabłkowscy żądali eksmisji popularnej księgarni? Bo działała w ich budynku prawem 

kaduka, nie płacono ani złotówki czynszu. Budynek przy Brackiej Jabłkowscy zbudowali w 1914 roku 
W międzywojniu działał tam słynny Dom Towarowy Braci Jabłkowskich. Po wojnie komunistyczne 
władze doprowadziły spółkę do upadłości. Działkę przy Brackiej odebrano kupcom dekretem Bieruta. 
W 1984 roku Mieczysław Dębicki, ówczesny komisaryczny zarządca Warszawy, powierzył nierucho-
mość na 40 lat Centralnemu Związkowi Rzemiosła, który po 1989 roku przeistoczył się w Związek Rze-
miosła Polskiego. Budynek przy Brackiej podnajął na dom handlowy Arka, a dziesięć lat temu - na 
księgarnię Traffic. We władzach spółki prowadzącej Arkę, Traffic Club SA i w Zarządzie Nieruchomości 
zasiada ten sam człowiek - biznesmen Jerzy Kowalewski. 

Jabłkowscy podjęli starania o odzyskanie nieruchomości. Już w 1991 roku uzyskali decyzję 
stwierdzającą, że grunt przy Brackiej odebrano im z naruszeniem dekretu Bieruta. Reprywatyzacyjne 
perypetie zakończyły się w 2010 roku, kiedy podpisali z władzami Warszawy akt notarialny, zwracający 
im ziemię pod budynkiem w wieczystą dzierżawę na 99 lat. Rok później spadkobiercy kupieckiego rodu 
zaproponowali Trafficowi podpisanie umowy najmu budynku. Jabłkowscy twierdzą, że nigdy nie uzy-
skali odpowiedzi. Dariusz Majchrzak przekonywał wczoraj, że specjalnie domagali się eksmisji Traffic 
Club SA, bo gdyby z takim wnioskiem wystąpili wobec Zarządu Nieruchomości, musieliby zwrócić mu 
nakłady poniesione na remont budynku. - Wyceniamy je na 26 mln zł - twierdził. 

Jabłkowscy odpowiadają, że eksmitują tego, kto w świetle dokumentów zajmuje budynek. 
I dodają, że to Traffic jest im winien 15 mln zł z tytułu niepłaconego czynszu. 

- Gdy budynek zostanie opróżniony, przeprowadzimy krótki remont. W grudniu zacznie w nim 
działać księgarnia sieci Matras. Nadal będą tu organizowane wydarzenia kulturalne - zapowiada Marta 
Jabłkowska. - Będzie też działać kawiarnia. 

A co ze sprzedażą płyt? W księgarniach Matras są tylko książki. - Rozważamy możliwość roz-
szerzenia asortymentu także o muzykę - mówi Jolanta Liżewska-Zyzek z Matrasa.  

Michał Wojtczuk 
Źródło: Gazeta.pl – Warszawa, data dostępu 12.09.2013 

Zgłoś temat dla Biuletynu EBIB na 2014 rok 

Zachęcamy Państwa do zgłaszania tematów dla poszczególnych numerów Biuletynu 
EBIB na rok 2014. Redakcja EBIB zawsze uwzględniała Państwa propozycje a nawet 
zapraszała do współpracy bibliotekarzy z zewnątrz, którzy chcieli nam pomóc w re-
dagowaniu tematu przez siebie zgłoszonego. 

Zgłoszone tematy zostaną przedyskutowane przez redakcję EBIB a plan 
ogłoszony w listopadzie. Tematy proszę zgłaszać na adres redaktorki naczelnej Biu-
letynu EBIB, Bożeny Bednarek-Michalskiej bozena.michalska@ebib.pl lub do Iwony 

Sójkowskiej – sekretarza naukowego iwona.sojkowska@ebib.pl 
Źródło: Nowy EBIB, data dostępu 18.09.2013 

 

Uprzejmie informuję o nowym czasopiśmie opracowanym w formie elektronicznej „Biblioteka i Eduka-
cja” przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jest to półrocznik wydawany 
w modelu Open Access kierowany do bibliotekarzy i specjalistów z dziedziny informacji naukowej 
i bibliotekoznawstwa.  

Nr 4 (2013/14) czasopisma będzie poświęcony tematyce dotyczącej ustawodawstwa bibliotecz-
nego. Pragnę zaprosić i zainteresować tą problematyką nie tylko bibliotekarzy i specjalistów, ale rów-
nież ośrodki naukowe kształcące w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w naszym kra-
ju. 

Serdecznie proszę Państwa o rozważenie takiej propozycji i wzięcie udziału w publikacji arty-
kułów w naszym czasopiśmie. Ponadto proszę Państwa Dyrektorów ośrodków naukowych o przekaza-
nie informacji prowadzącym zajęcia z zakresu regulacji prawnych, ochrony własności intelektualnej 
oraz zastosowania prawa autorskiego w bibliotece zarówno w kraju jak i zagranicą. 
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Publikacje o tej tematyce mają na celu zwrócenie uwagi na problematykę badań związanych 
z historią i współczesnością ustawodawstwa bibliotecznego. Znajomość zagadnień prawnych ma szcze-
gólne znaczenie w pracy zawodowej współczesnego bibliotekarza. 

Zapraszam do debaty zarówno nad obecnym kształtem programów studiów w tym zakresie jak 
również nad nowym spojrzeniem w znajomości przepisów w pracy zawodowej jak i naukowej. Nowe 
technologie i oczekiwania społeczeństwa wiedzy wymagają innowacji zagadnień z zakresu biblioteko-
znawstwa i informacji naukowej oraz nowego postrzegania zarówno zawodu jak i działalności bibliotek. 

Będę wdzięczna za wszelkie propozycje, sugestie związane z przydatnością znajomości zagad-
nień prawnych. Proszę również o ujawnianie wszelkich przypadków budzących wątpliwości prawne w 
bieżącej pracy bibliotek i bibliotekarzy. 

Jeśli Państwo zdecydują się na wzięcie udziału w publikowaniu artykułu do naszego czasopi-
sma, to bardzo proszę o odwiedzenie naszej strony http://www.bg.up.krakow.pl/bie/, na której zawar-
te są informacje dla autorów. 

Proszę o składanie artykułów do końca października 2013 roku. 
Z wyrazami szacunku. 

Redaktor prowadzący Nr 4 Biblioteka i Edukacja  
mgr kustosz dyplomowany Halina Grzywacz 

Biblioteka Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UP w Krakowie  
30-084 Kraków, ul. Podchorążych 2, tel. 12 662-6169 

e-mail: hggrzywacz@poczta.onet.pl lub biblinfo@up.krakow.pl  
Źródło: Halina Grzywacz, korespondencja nadesłana 19.09.2013 

________________________________________________________________ 

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 

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

SBP/268166269865948?sk=wall 

 

 
ISBNik: Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych  

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

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

 

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

Stale współpracują: Stefan Kubów (Biblioteka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu); Ryszard 
Turkiewicz – emeRyTowany starszy kustosz z Wrocławia; Henryk Hollender (Biblioteka Uczelni Ła-
zarskiego), Barbara Zieleniecka (Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu). 
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Redaktor „ISBNika – informatora Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich” dokłada wszelkich starań, aby nie rozsyłać niechcianej poczty. 
Uprzejmie informujemy, iż Państwa adres email został pozyskany bezpośrednio z Państwa strony in-
ternetowej lub z oficjalnych i ogólnie dostępnych baz danych i w związku z tym, w myśl art.10 par. 2 
Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 144.1204) 
niniejszy email nie stanowi przesyłki mającej znamiona spamu. Jeżeli jednak nie życzycie sobie Pań-
stwo dalszych informacji na temat naszej oferty prosimy o odpowiedź z NIE w tytule.  


