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

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

SBP/268166269865948 

KONFERENCJE BRANŻOWE I NAUKOWE – zapowiedzi 

Naukometryczna ocena dorobku naukowego uczonych i instytucji 
Międzynarodowa konferencja, Warszawa, Pałac Staszica, 9 kwietnia 2013 roku  

Z inicjatywy Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk - prof. dr. hab. n. med. Andrzeja 
Górskiego we wtorek 9 kwietnia 2013 roku w Warszawie Polska Akademia Nauk we 
współpracy z Thomson Reuters organizuje międzynarodową konferencję „Naukome-
tryczna ocena dorobku naukowego uczonych i instytucji”. 

Spotkanie to będzie naturalną kontynuacją poprzedniej konferencji „The 
past, present and future of the Impact Factor and other tools of scientometrics” 
z 2008 roku. Sam tytuł konferencji sprzed pięciu lat sugerował potrzebę zorganizo-

wania kolejnego wydarzenia tego typu celem podsumowania stale toczącej się w środowisku nauko-
wym wywołującej kontrowersje dyskusji odnośnie do rzeczywistej wartości poszczególnych wskaźników 
naukometrycznych, w szczególności IF, wskaźnika Hirscha, w ocenie dorobku naukowego uczonych 
i jednostek naukowych oraz akademickich. 

Zapraszamy do wzięcia udziału w obecnie organizowanej konferencji, która adresowana jest 
przede wszystkim do naukowców, reprezentantów innych zawodów związanych z prowadzeniem i or-
ganizacją badań naukowych, a także do przedstawicieli prasy naukowej. W programie konferencji 
znajdą się następujące panele: 

Panel 1 – Ewaluacja dorobku naukowego uczonych,  
Panel 2 – Ewaluacja instytucji naukowych. 
Mamy nadzieję, że konferencja przyczyni się do wypracowania oceny aktualnej pozycji nauki 

polskiej na arenie międzynarodowej, a w trakcie obrad uda się sformułować wnioski, które mogłyby 
stanowić wskazówki dla placówek naukowych i instytucji zarządzających i finansujących naukę. 
Z uwagi na międzynarodowy charakter spotkania wykłady i obrady prowadzone będą w języku angiel-
skim. Uczestnictwo jest bezpłatne. 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji są uprzejmie proszone o rejestrację poprzez wy-
słanie formularza zgłoszeniowego na adres: scientometrics@pan.pl 
Zgłoszenia przyjmujemy do 2 kwietnia 2013 roku. 

● Program: 
http://www.aktualnosci.pan.pl/images/stories/pliki/2013/Konferencje/G%C3%B3rski/Progr
am.doc  

● Abstrakty 
○ New analytical approach to research output, collaboration and performance / Philip Purnell 

[http://www.aktualnosci.pan.pl/images/stories/pliki/2013/Konferencje/G%C3%B3rski/1.do
c], Thomson Reuters, Scientific & Scholarly Research Division 

○ Pitfalls of Bibliometrics: What are the scientometric data good for? / Karol Życzkowski 
[http://www.aktualnosci.pan.pl/images/stories/pliki/2013/Konferencje/G%C3%B3rski/2.do
c], Jagiellonian University, Cracow, Poland & Center for Theoretical Physics, PAS, Warsaw 

○ A New Approach to Assessing Research Quality of the Polish Institutions / Prof. Andrzej R. Pach 
[http://www.aktualnosci.pan.pl/images/stories/pliki/2013/Konferencje/G%C3%B3rski/3.do
c] AGH University of Science and Technology, a member of the Committee for Evaluation of 
Research Institutions at the Ministry of Science and Higher Education 

○ Evaluation of the quality of scientific institutions in Poland. How it was done, how it is done and how 
it could be done - examples from biomedical sciences / Andrzej Pilc 
[http://www.aktualnosci.pan.pl/images/stories/pliki/2013/Konferencje/G%C3%B3rski/4.do
c], Institute of Pharmacology, Polish Academy of Sciences and Jagiellonian University, Medical 
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College, Krakow, Poland; a member of the Committee for Evaluation of Research Institutions 
at the Ministry of Science and Higher Education 

● Miejsce konferencji: 
http://www.aktualnosci.pan.pl/images/stories/pliki/2013/Konferencje/G%C3%B3rski/Conf
erence_venue.doc  

● Formularz rejestracyjny: 
http://www.aktualnosci.pan.pl/images/stories/pliki/2013/Konferencje/G%C3%B3rski/Regis
tration_Form.doc  

● English Version: 
http://www.english.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=514:international
-conference-scientific-evaluation-of-research-output-of-scientists-and-institutions-warsaw-
staszic-palace-mirror-hall-9-april-2013&catid=58:current&Itemid=87  

Źródło: Aktualności i Wydarzenia PAN, data dostępu 11.03.2013 

Polskie Biblioteki Cyfrowe 
5. Konferencja branżowa, Poznań, 15-17 kwietnia 2013 roku 

Konferencja ma na celu zapewnienie dynamicznego rozwoju bibliotek, archiwów i muzeów cyfrowych, 
będąc jednocześnie forum do dyskusji na temat organizacyjnych i technologicznych aspektów związa-
nych z cyfrowymi zasobami informacyjnymi. W ramach Konferencji przewidujemy prezentację do-
świadczeń, prac badawczo-rozwojowych i wdrożeń związanych z infrastrukturą bibliotek cyfrowych 
i współpracą europejską. Konferencja będzie też miejscem kształtowania dobrych praktyk oraz impul-
sem do dalszego rozwoju zaawansowanych technologii, usług i aplikacji. W tym roku trzy główne ob-
szary tematyczne konferencji to: masowa digitalizacja, długoterminowe przechowywanie danych źró-
dłowych oraz e-humanistyka. 

Po raz pierwszy konferencja PBC 2013 będzie częścią cyklicznie organizowanej przez PCSS 
i Konsorcjum PIONIER Konferencji i3 mającej w tym roku podtytuł „Wszechobecny Internet - X lat Pol-
skiego Internetu Optycznego”. Główna część konferencji odbędzie się 16 i 17 kwietnia br. w Poznaniu, 
a wydarzenia towarzyszące związane z tematyką bibliotek cyfrowych rozplanowano w następujący spo-
sób. 

*** 15 kwietnia 2013 roku *** 
- Szkolenie z obsługi systemu dLibra  
- Szkolenie „Podstawy digitalizacji i udostępniania obiektów dziedzictwa kulturowego”  
- Warsztaty usługi powszechnej archiwizacji dla bibliotekarzy  
- Warsztaty „Digitalizacja historycznych dokumentów tekstowych na potrzeby badań humanistycz-
nych” 
- THATCamp Poznań (bezpłatne) 
- Spotkanie użytkowników systemu dLibra (bezpłatne) 

*** 16 kwietnia 2013 roku *** 
- Konferencja i3 / w tym ścieżka tematyczna „Polskie Biblioteki Cyfrowe” / 

*** 17 kwietnia 2013 roku *** 
- Konferencja i3 / w tym ścieżka tematyczna „Polskie Biblioteki Cyfrowe” / 
- Warsztaty „Biblioteki cyfrowe”  

Dla Państwa wygody rejestracja odbywa się osobno na każdy z powyższych dni konferencji, 
a udział w jednym dniu kosztuje 100 zł netto. Szczegółowy program poszczególnych imprez oraz wa-
runki uczestnictwa dostępne są na stronach konferencji: http://www.i3conference.net/ 

*** WAŻNE DATY *** 

- do 27 marca – nadsyłanie abstraktów propozycji wystąpień i posterów 
(http://www.i3conference.net/call-for-papers/) 

- do 10 kwietnia – rejestracja na konferencje i imprezy towarzyszące 
(http://www.i3conference.net/rejestracja/) 

Serdecznie zachęcam Państwa do udziału w konferencji oraz do zgłoszenia propozycji własnych wystą-
pień lub posterów (min. 1 000 znaków). W razie pytań proszę o kontakt pod adresem e-mailowym 
pbc@man.poznan.pl lub i3@pionier.net.pl. 

Z poważaniem, 
Marcin Werla 

Komitet Organizacyjny Konferencji PBC2013 

Źródło: Marcin Werla, korespondencja nadesłana 13.03.2013 
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Bibliografie różnych kultur 
konferencja, Białystok, 24-25 kwietnia 2013 roku 

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, (ul. Kilińskiego 16) oraz Zarząd Zespołu 
ds. Bibliografii Regionalnej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich serdecznie zapra-
szają na ogólnopolską konferencję „Bibliografie różnych kultur” - XXXI spotkanie Zespołu ds. Biblio-
grafii Regionalnej ZG SBP, które odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia 2013 roku w siedzibie Książni-
cy. 

Program konferencji 
23 kwietnia 2013 roku 
17.00-19.00 –Spacer po Białymstoku, zwiedzanie Książnicy Podlaskiej (spotkanie o godz. 17 przed bu-

dynkiem Książnicy Podlaskiej, ul. Kilińskiego 16) 
Pierwszy dzień obrad - 24 kwietnia 2013 roku 
10.00-10.30 – Rejestracja uczestników 
10.30-10.45 – Powitanie  
10.45–11.15 – Biblioteka im. Wróblewskich w Wilnie i jej prace bibliograficzne - Leokadia Kaireliene, 

sekretarz naukowy Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich w Wilnie 
11.15-11.45 – Dział Krajoznawczy Obwodowej Biblioteki Naukowej im. E. Karskiego w Grodnie – cen-

trum bibliografii krajoznawczej w regionie - Liubou Turmasava, kierownik Działu Krajo-
znawczego Obwodowej Biblioteki Naukowej im. Karskiego w Grodnie  

11.45-12.15 – przerwa kawowa 
12.15-12.35 – Stan bibliografii krajoznawczej Federacji Rosyjskiej – Danuta Urbańska, Biblioteka Na-

rodowa 
12.35-12.55 – Bibliografia regionalna w Polsce i działalność Zespołu ds. Spraw Bibliografii Regionalnej 

ZG SBP – Marzena Przybysz, przewodnicząca Zespołu, Biblioteka Narodowa 
12.55-13.05 – Wystąpienie sponsora 
13.05-13.45 – Dyskusja 
14.00-15.00 – Obiad 
15.00 – Wyjazd do Supraśla 
15.30-19.00 – Spacer z przewodnikiem po Supraślu, zwiedzanie m.in. Muzeum Ikon 
18.00 – Uroczysta kolacja (Supraśl) 
ok. 20.00 Powrót do Białegostoku 
Drugi dzień obrad – 25 kwietnia 2013 roku 
9.00-10.45 – Zwiedzanie Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej otwartego 

w 2012 roku (m.in. Centrum Kształcenia Zdalnego, Biblioteka Główna) 
10.45-11.15 – Przerwa kawowa 
11.15-11.30 – Bibliografia regionalna w środowisku wielokulturowym (na przykładzie „Bibliografii Wo-

jewództwa Podlaskiego”) – Ewa Kołomecka, zastępca dyrektora Książnicy Podlaskiej 
11.30-11.45 – Od kartoteki regionalnej do Bibliografii Łomżyńskiej – Daniel Frąckiewicz, kierownik 

Działu Informacyjno-Bibliograficznego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży 
11.45-12.00 – Komunikat nt. bieżących prac bibliograficznych w Książnicy Podlaskiej – Elżbieta Droz-

dowska, kierownik Działu Informacyjno- Bibliograficznego Książnicy Podlaskiej 
12.00-12.45 – Sprawy bieżące Zespołu, dyskusja, podsumowanie, zakończenie obrad 
13.00 – Obiad 
● formularz zgłoszeniowy: http://www.sbp.pl/repository/SBP/sekcje_komisje/Zespol_bibliografii/XXI-
Formularz_zgloszeniowy.pdf  
● Zgłoszenia uczestników prosimy kierować: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białym-
stoku, ul. Kilińskiego 16, 15-089 Białystok 
○ Elżbieta Drozdowska, e-mail: elzbieta.drozdowska@ksiaznicapodlaska.pl, tel. 85 676 72 23. 
○ Ewa Kołomecka, e-mail: ewa.kolomecka@ksiaznicapodlaska.pl, tel. 85 676 72 24, kom. 512343891 
Organizatorzy uprzejmie proszą, aby zgłoszenia uczestników i wpłaty za obiady uczestnicy przesyłali do 
5 kwietnia 2013 roku. 

Nadesłała: Marzena Przybysz 
Źródło: Ogólnopolski Portal Bibliotekarski SBP, data dostępu 16.03.2013 
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Czas przemian - czas wyzwań: rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie 
kształtowania kompetencji współczesnego człowieka 
konferencja naukowa, Warszawa, 10-11 października 2013 roku 

Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego 
Telefony komórkowe, Internet, komputery i technologie mobilne już na stałe wpisały się do 

pejzażu codzienności, a coraz więcej spośród codziennych czynności realizuje się w świecie cyfrowym. 
Swobodny (choć jeszcze nie dla wszystkich) dostęp do informacji powoduje zmiany kulturowe, dostrze-
galne we wzorcach zachowań współczesnego człowieka we wszystkich sferach życia. Przemiany te 
w oczywisty sposób determinują zakres kompetencji, które są niezbędne do aktywnego uczestnictwa 
w życiu społeczeństwa informacyjnego.  

Podczas konferencji chcielibyśmy zastanowić się nad tym, jakie kompetencje są dziś każdemu niezbędne 
i jaką rolę w procesie ich kształtowania mogą odegrać biblioteki oraz inne ośrodki informacji. Ponieważ do problemu 
kompetencji chcielibyśmy podejść możliwie szeroko, proponujemy kilka podstawowych wątków tematycznych: kul-
turowy, medialny, edukacyjny, obywatelski i zdrowotny. Wątkiem nadrzędnym będzie wątek będzie wątek bibliote-
koznawczy, w ramach którego chcielibyśmy zająć się pogłębioną refleksją bibliotekoznawczą. 

Tematyka konferencji. W ramach rozważań dotyczących wątku kulturowego chcielibyśmy sku-
pić się na takich problemach, jak rola i zadania bibliotek oraz innych ośrodków informacji we współ-
czesnym świecie, możliwości ich współpracy w tworzeniu zasobów i rozwijaniu społecznego cultural 
literacy, kompetencjach kulturowych i obiegu kultury w mediach cyfrowych. Wątek medialny zostałby 
poświęcony przede wszystkim takim zagadnieniom, jak dostęp do nowych mediów w Polsce, poziom 
kompetencji informatycznych i informacyjnych oraz walka z wykluczeniem cyfrowym. Kolejny obszar 
rozważań dotyczyłby edukacji i nauki – przede wszystkim w perspektywie kształcenia ustawicznego, 
konieczności podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wyzwania, jakim jest rozbudzanie ciekawości świa-
ta oraz ewoluującego modelu edukacji i nauki. Chcielibyśmy poruszyć też wątek informacji zdrowotnej: 
jej dostępności dla użytkowników, ich zainteresowania oraz umiejętności korzystania w kontekście 
partnerskiej roli pacjenta w decyzjach dotyczących jego zdrowia. Z wątkiem obywatelskim wiąże się 
udział ośrodków informacji w rozbudzaniu i zwiększaniu zaangażowania jednostki w życie społeczności 
– lokalnej, regionalnej, narodowej, ponadnarodowej. Wątek bibliotekoznawczy ma być swoistym pod-
sumowaniem oraz zebranie refleksji dotyczących roli bibliotek we współczesnym świecie.  

Pierwszego dnia konferencji, podczas sesji plenarnej, zaprezentowane zostaną rozważania do-
tyczące kompetencji, jakie powinien posiadać współczesny człowiek. Drugiego dnia, podczas wystąpień 
w ramach kolejnych sesji tematycznych, zaprezentowana zostanie rola bibliotek i innych ośrodków 
informacji w procesie kształtowania poszczególnych typów kompetencji oraz możliwości. W ten sposób 
przedstawione zostaną wszelkie możliwości działań, jakie mogą być podejmowane w bibliotekach i in-
nych ośrodkach informacji w procesie kształtowania kompetencji niezbędnych współczesnemu czło-
wiekowi.  

Zaproszenie do udziału w konferencji. Konferencja jest przede wszystkim skierowana do spe-
cjalistów bibliologii i informatologii oraz przedstawicieli innych dyscyplin naukowych zainteresowanych 
rolą informacji we współczesnym świecie. Omawiane wątki są też ważne w perspektywie działalności 
bibliotek i innych ośrodków informacji, dlatego też drugą – niemniej ważną – grupę uczestników sta-
nowią dyrektorzy bibliotek i bibliotekarze oraz przedstawiciele rozmaitych instytucji kultury. Kolejną 
grupą adresatów konferencji są pracownicy organizacji pozarządowych, które są silnie zaangażowane 
w budowę społeczeństwa obywatelskiego, w którym szczególną wartością jest informacja i wiedza oraz 
przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji rządowych. 

Zgłoszenia należy przesłać pocztą na adres Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliolo-
gicznych Uniwersytetu Warszawskiego (00-927 Warszawa, ul. Nowy Świat 69) lub mailem 
(czasprzemian.czaswyzwan@gmail.com) do 17 kwietnia 2013 roku. 
Załączniki 
● Formularz zgłoszeniowy: http://www.lis.uw.edu.pl/attachments/487_formularz_zgloszeniowy.docx 

(14 Kb); 
● Tematyka konferencji: 

http://www.lis.uw.edu.pl/attachments/487_tematyka%20czas%20wyzwa%C5%84.docx 
(24 Kb) 

Źródło: Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, data do-
stępu 16.03.2013 
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SZKOLENIA 

Otwarta nauka w naszych rękach  
– od projektu do wdrożenia repozytorium uczelnianego 
– warsztaty, Poznań, 16 kwietnia 2013 roku 

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu ma przyjemność zaprosić osoby, planujące utworzyć repozyto-
rium instytucjonalne na warsztaty „Otwarta nauka w naszych rękach - od projektu do wdrożenia repo-
zytorium uczelnianego”. 

Celem warsztatów jest zdobycie praktycznych umiejętności: projektowania repozytorium 
uczelnianego, zapoznania się z oprogramowaniem DSpace oraz administrowania platformą. Uczestnicy 
będą mieli okazję pracować na specjalnie przygotowanym symulatorze systemu i bazie testowej, będą 
potrafili tworzyć zespoły i kolekcje, zarządzać grupami użytkowników oraz poznają proces deponowa-
nia pracy w repozytorium. Ponadto podczas warsztatów zaprezentowane zostaną także kwestie prawa 
autorskiego oraz zagadnienia związane z efektywnym upowszechnieniem dorobku naukowego w sieci. 

Warsztaty odbędą się 16 kwietnia br. 
Wszelkie informacje o warsztatach są dostępne na stronie: 
http://lib.amu.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1297&Itemid=288  

Nadesłała: Emilia Karwasińska 
Źródło: Elektroniczna Biblioteka: portal bibliotekarzy i pracowników informacji,  
data dostępu 16.03.2013 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 

Bibliotekarz nr 3/2013 

● dokument online: http://issuu.com/sbp.pl/docs/bibliotekarz_3-2013, data do-
stępu 16.03.2016 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tytuł ujednolicony nr 9/2013 

● dokument online: http://issuu.com/nukat/docs/tu_9_2013, data dostępu 
16.03.2013 
 
 
 
 
 
 
 

 

Magazyn literacki „Książki” nr 2/2013 

● dokument online: http://issuu.com/magazynliteracki/docs/mlk197, data do-
stępu 16.03.2013 
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Notes wydawniczy nr 1/2013  

● dokument online: http://issuu.com/noteswydawniczy/docs/nw_01, data dostę-
pu 16.03.2013  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Z ŻYCIA SEKCJI 

Wyprawka dla biblioteki! 
– podaruj nowe życie bibliotece dziecięcej w Centrum Zdrowia Dziecka  

Witam serdecznie, 
Bardzo proszę o zamieszczenie apelu, prośby w ISBNIKU dotyczącej pomocy dla Biblioteki Centrum 
Zdrowia Dziecka w Międzylesiu. 

Tak się skład, że byłam w tej bibliotece w ostatnim tygodniu i jest dokładnie jak pisze koordy-
natorka, biblioteka pięknieje, są książki, są audiobuki (przekazane przez Panią Prezydentową), nie ma 
natomiast na czym odtwarzać. Przebywałam z dzieckiem latem na oddziale chirurgii, widziałam jak 
sprawnie działa ta Biblioteka na oddziałach i przychylam się do stwierdzenia, że dla dzieci po opera-
cjach wzięcie książki do ręki jest za ciężkie a samo czytanie to za duży wysiłek. Dzieci na oddziale chi-
rurgii pozostają w szpitalu po kilka miesięcy, przechodzą tam bardzo ciężkie operacje, przeszcze-
py(min. przeszczepy wątroby). Biblioteka prosi o wpłaty gotówkowe na zakup min. czytników.  

Więcej informacji w ulotce załączonej do ISBNika. Wierzę iż znajdą się ludzie dobrej woli i po-
mogą. Akcja kończy się wraz z końcem miesiąca. 

Justyna Stępień 
zastępca dyrektora Biblioteki Uczelnianej 

Uczelnia Łazarskiego 
ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa, 
 tel. +48 22 54 35 391, www.lazarski.pl  

INFORMACJE DLA FACHOWCÓW 
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8. Forum Młodych Bibliotekarzy w Olsztynie 

Poznajcie nas! - zespół organizatorów. Nad organizacją 8. Fo-
rum Młodych Bibliotekarzy w Olsztynie czuwa pięciu przed-
stawicieli organizatorów: Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie oraz Biblioteki 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Oczywiście wspierają 
nas nasi koledzy i przełożeni - naprawdę liczne grono:) 

Ada Walendziak – bibliotekarka z wykształcenia i zamiłowa-
nia. Lubi działać, organizować, współpracować. W Wojewódz-
kiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie zajmuje się m.in. reali-
zacją projektów mających na celu wzmocnienie roli biblioteki 
publicznej w środowisku lokalnym. Prywatnie miłośniczka 

Warmii i Mazur, dokumentów googla i kawy z ekspresu. 
● Więcej zdjęć znajdziesz tutaj: 
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.151762734985306.1073741826.135606633267583&typ
e=1, data dostępu 14.03.2013 

Biuletyn Informacyjny ZG SBP nr 2/2012 

Zapraszamy do lektury Biuletynu Informacyjnego Zarządu Głównego SBP, nr 2/2012 
W numerze m.in.: 
● Sprawozdanie za rok 2012 
● Posiedzenia Prezydium i Zarządu Głównego SBP 
● Konferencje, seminaria, warsztaty 
● Jubileusz 95-lecia SBP  
● Realizacja Strategii SBP 
● Tydzień Bibliotek 2012 i założenia edycji w 2013 roku 
● Portal SBP.pl 
● Działalność wydawnicza 
Oddając do rąk Czytelników kolejny numer naszego „Biuletynu” zawierający sprawozdania za 

rok 2012 oraz omówienie najważniejszych przedsięwzięć realizowanych w drugim półroczu 2012 roku 
trudno oprzeć się wrażeniu, że był to okres wytężonej pracy, zarówno Zarządu Głównego, jak i jego 
sekcji, komisji oraz struktur terenowych. Obchodziliśmy Jubileusze 95-lecia naszego Stowarzyszenia, 
jak i 85-lecia wydawania „Przeglądu Bibliotecznego” oraz 50-lecia „Zagadnień Informacji Naukowej”. 
Trwały intensywne prace w zakresie badania efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych, 
opracowania systemu akredytacji profesjonalnej SBP dla różnych form kształcenia bibliotekarzy, bu-
dowy atrakcyjnego wizerunku Stowarzyszenia, upowszechniania projektu nowej ustawy o bibliotekach, 
umacniania rangi zawodu bibliotekarza w świadomości społecznej, promocji czytelnictwa itp. Rozbu-
dowywano i aktualizowano bazę członków SBP, którą połączono z dynamicznie rozwijającym się porta-
lem sbp.pl. Wydawnictwo wydało kilkanaście atrakcyjnych publikacji, uczestniczyło też w prestiżowych 
targach książki. Równocześnie trwały intensywne przygotowania do Krajowego Zjazdu Delegatów 
w 2013 roku, który dokona podsumowania działalności w latach 2009-2013 i wyznaczy kierunki dal-
szych prac na lata następne. W tym numerze znajdziemy szczegółowe informacje, które pozwolą Czy-
telnikowi poznać i ocenić skalę działań Stowarzyszenia, realizację wyzwań, jakie stanęły przed nim. 
Miłej lektury. 

Dr Anna Grzecznowska 
Dyrektor Biura Zarządu Głównego SBP 

● Pobierz Biuletyn Informacyjny nr 2/2012: 
http://www.sbp.pl/repository/SBP/ZarzadGlowny/Biuletyn/BiuletynZSG-2_2012.pdf  

Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 15.03.2013 
Źródło: Wiadomości Onet.pl, data dostępu 11.03.2013 

Grupa PWN - kierunek cyfrowy 

12 marca 2013 roku Grupa PWN zawarła porozumienie dotyczące przejęcia skle-
pu internetowego Weltbild.pl. To kolejny etap rozbudowy oferty Grupy w obszarze 
nowych technologii. Umowa przejęcia zostanie sfinalizowana do końca czerwca 
2013 roku. 

Miesięczny zasięg serwisów Grupy PWN w Internecie wynosi około 2 mln 
użytkowników. W najbliższych latach zamierzamy istotnie zwiększyć nasz udział 
w rynku zarówno pod względem przychodów, jak i zasięgu. Przejęcie Weltbild.pl 
jest elementem szerszej strategii budowania silnej pozycji Grupy w obszarze no-
wych technologii” – komentuje Andrzej Nadolski, Prezes Grupy PWN.  
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Grupa PWN aktywnie działa zarówno w e-commerce, jak i specjalizuje się w dostarczaniu de-
dykowanych platform i rozwiązań z obszaru szeroko rozumianej edukacji. Posiada kilka własnych 
sklepów i księgarń online, internetowe bazy wiedzy i słowniki, dysponuje własną platformą dystrybucji 
treści elektronicznych iBUK.pl. W ramach Grupy działa również jedna z największych internetowych 
szkół językowych w Polsce – SuperMemo World oraz Wydawnictwo Szkolne PWN posiadające dedyko-
waną platformę edukacyjną dla szkół. Częścią PWN jest również Wydawnictwo Lekarskie PZWL, które 
dysponuje szerokim spektrum serwisów internetowych dedykowanych poszczególnym grupom zagad-
nień medycznych, w tym jest właścicielem serwisu forumzdrowia.pl.  

„Grupa PWN jest jednym z największych agregatorów treści naukowych i profesjonalnych 
w Polsce. Staramy się przenieść ten potencjał do nowych mediów, ze szczególnym uwzględnieniem In-
ternetu i kanału mobilnego” – mówi Dominik Kaznowski odpowiedzialny za rozwój obszaru nowych 
technologii w Grupie PWN.  

Przejęcie Weltbild.pl pozwoli również wykorzystać silną pozycję logistyczną Grupy. Azymut to 
jeden z największych podmiotów tego typu w Polsce. Dysponuje nowoczesnym centrum logistycznym 
w Strykowie zdolnym do realizacji 10 tys. zamówień w ciągu doby. Klienci i partnerzy Azymutu mają 
dostęp do oferty książkowej przekraczającej 90 tys. tytułów przy czasie realizacji zamówień nieprzekra-
czającym 24 godzin.  

„Przejęcie sklepu Weltbild.pl jest naturalną konsekwencją naszego rozwoju w kierunku dystry-
bucji treści w nowych kanałach sprzedaży. Dzięki zawartemu porozumieniu będziemy w stanie 
wzmocnić naszą pozycję na rynku e-commerce, co na pewno przełoży się na podniesienie konkuren-
cyjności naszej oferty online” – mówi Jerzy Majewski, Prezes Zarządu Azymut.  

Dzięki porozumieniu zawartemu 12 marca Azymut obejmie większościowe udziały w nowo 
utworzonej spółce, która zostanie niezależnym operatorem sklepu Weltbild.pl. Grupa PWN ma prawo 
korzystania z marki Weltbild do połowy 2014 roku.  
Źródło: Portal Księgarski, data dostępu 15.03.2013 

Jak obliczyć liczbę arkuszy wydawniczych 

Dzisiaj na „Warsztacie…” wpis poradnikowy poświęcony arkuszom wydawniczym (kiedyś pisałem już 
o arkuszach, ale w kontekście patologii i kombinowania z monografią naukową: 
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/monografia-i-arkusz-wydawniczy-%E2%80%93-definicje-i-
patologie/). Każdy autor naukowy spotyka się z tym terminem, a czasami musimy obliczyć (np. pod-
czas parametryzacji), ile arkuszy ma dana pozycja. Często chodzi o pozycje już wydane – i to rodzi tro-
chę problemów. 
Poniżej znajdziecie informacje, jak obliczyć arkusze w dokumencie tekstowym oraz książce już wyda-
nej. Starałem się wybrać najprostsze sposoby – zdaję sobie sprawę, że każdy robi to inaczej – ja jednak 
starałem się przedstawić to tak, aby jak najwięcej osób mogło z tego skorzystać. 

Dwa rodzaje dokumentów. Dokumenty, które będziemy obliczać w arkuszach, można podzielić 
na dwa rodzaje: 
● Wersje „edytowalne” – np. pliki tekstowe, które mamy w Wordzie czy LibreOffice. Sprawa jest całkiem 

prosta, chociaż jest kilka „problemów”. 
● Wersje PDF – mamy wydawniczego PDF-a. Gdy mamy odpowiednie oprogramowanie, sprawa jest 

prosta. 
Tak naprawdę jest jeszcze trzeci rodzaj: wydrukowana książka. Sprawa najtrudniejsza, ale nie 

beznadziejna. Przede wszystkim trzeba zacząć od zeskanowania całej książki i zrobienia z niej jednego 
PDF-a poddanego OCR-owi (czyli rozpoznaniu tekstu). Dlatego nie wyodrębniłem osobno tej kategorii – 
bo tak naprawdę wychodzi na to „samo”. 

Ważna sprawa: gdy książka już się ukazała i macie PDF-a lub skan, zanim zaczniecie pracę 
sprawdźcie obowiązkowo dwie rzeczy. Może zaoszczędzicie sobie dużo pracy. Przede wszystkim 
sprawdźcie czy na stronie redakcyjnej (lub na końcu) nie ma informacji o liczbie arkuszy wydawni-
czych (nie drukarskich!). Często wygląda to tak, jak na poniższym przykładzie. 

 

Jak książka nie ma takiej adnotacji – nim przystąpicie do dalszych kroków – warto napisać lub za-
dzwonić do wydawnictwa i poprosić o podanie liczby arkuszy. Niekoniecznie musieli wpisać to w książ-
ce, ale na pewno znają liczbę arkuszy? Skąd? Arkusz wydawniczy to podstawowa jednostka służąca do 
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rozliczeń z korektorami, redaktorami itd. Większość wydawnictw w ten sposób oblicza koszty produkcji 
książki. 

Co to jest arkusz wydawniczy? Arkusz wydawniczy to jednostka obliczeniowa, która służy – 
w uproszczeniu – do obliczania nakładu pracy korektora, redaktora, składacza. W żadnym razie na 
podstawie arkusza wydawniczego nie oblicza się liczby stron książki!  

Wiem, że funkcjonują takie przeliczniki: 1 arkusz wydawniczy, to ok. 17 stron w Wordzie. 
Równie dobrze można powiedzieć, że worek ziemniaków to pół prosiaka (wszak prosiak ziemniaki zje, 
prawda?). Oczywiście im więcej arkuszy wydawniczych, tym więcej stron będzie liczyć dana książka 
i zajmie większą liczbę arkuszy drukarskich Ale to wszystko zależy od: formatu książki, kroju pisma, 
wysokości kroju pisma, marginesów, całej makiety typograficznej itd. Do rzeczy. Arkusz wydawniczy 
to: 
● 40 000 znaków typograficznych (ze spacjami) prozy, lub 
● 800 wierszy obliczeniowych (po 50 znaków), lub 
● 3 000 cm2 powierzchni ilustracji (np. wzorów matematycznych, chemicznych, diagramów). 

To oznacza, że gdy obliczacie książkę, w której nie ma żadnych ilustracji, zdjęć, wzorów i tabel, 
to musicie obliczyć tylko liczbę znaków typograficznych. W tym przypadku (sam tekst) najłatwiej obli-
cza się arkusze, gdy mamy plik tekstowy (doc, docx, odt, txt itp.). 

Pamiętajcie. Obliczamy liczbę wszystkich znaków w dokumencie. Czyli zliczamy też znaki typo-
graficzne w przypisach dolnych, bibliografii. Spacje też zliczamy, gdyż to też znak typograficznych. Za-
tem nie zadawajcie pytania: czy przypisy też uwzględniać? 

Gdy obliczacie książkę, w której oprócz tekstu są np. ilustracje, to musicie do liczby znaków 
typograficznych dodać również powierzchnię ilustracji, tabel i wzorów. W tym przypadku najłatwiej (co 
nie znaczy, że prosto) oblicza się arkusze, gdy mamy wydawniczego PDF-a. Dlaczego? Ponieważ tak jak 
liczba znaków się raczej nie zmieni, tak powierzchnia ilustracji już tak. Na przykład w Wordzie macie 
diagram na całą stronę A4, ale książka wychodzi w formacie A5. To trzeba uwzględnić (gdy macie nie-
wiele ilustracji tak naprawdę można to zignorować, ale przy większej liczbie – odchylenie może być 
znaczne). 

Obliczanie liczby arkuszy z pliku tekstowego w Wordzie i LibreOffice (doc, docx, odt) 
Dokument bez ilustracji. Tak jak pisałem sprawa jest całkiem prosta, gdy mamy plik z edytora 

tekstu i nie mamy w nim ilustracji czy wykresów. Wówczas wystarczy w LibreOffice kliknąć w liczbę 
wyrazów na dolnej belce i odczytać liczbę znaków ze spacjami (spacja to też znak typograficzny!). 

 

W Microsoft Word sprawa wygląda identycznie. Ważne jest tylko to, aby upewnić się, że opcja 
„Dołącz pola tekstowe, przypisy dolne i końcowe” jest zaznaczona. 
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Liczbę otrzymanych znaków dzielimy przez 40 000 i otrzymujemy w ten sposób liczbę arkuszy. 
Dokument z ilustracjami. Gdy mamy dokument z ilustracjami, wówczas również musimy obli-

czyć liczbę znaków w całym dokumencie (czyli zrobić to, co powyżej). Oprócz tego do tej liczby arkuszy 
musimy dodać liczbę arkuszy uzyskanych z obliczenia powierzchni ilustracji (wzorów itd.). 

Tak jak pisałem powyżej: nie znając ostatecznego formatu książki, wszystkie te obliczenia ro-
bimy w „przybliżeniu”. Jednak gdy nie ma zbyt wielu ilustracji, nie będzie to aż takim problemem. Po-
każę to na przykładzie ilustracji i tabeli w Wordzie. Klikamy na obrazek prawym przyciskiem i wybie-
ramy „Formatuj obraz”. Tam odczytujemy wysokość i szerokość ilustracji. 

 

Następnie obliczamy powierzchnię obrazka (wysokość * szerokość). Zliczamy też tabele (we 
właściwościach tabeli będzie podana szerokość wiersza oraz wysokość kolumny) – wszystko trzeba 
uwzględnić. Następnie sumujemy powierzchnię wszystkich ilustracji w dokumencie i liczymy arkusze 
wydawnicze, pamiętając, że 1 arkusz to 3 000 cm2. Pamiętajcie również, że do tak otrzymanych arku-
szy trzeba dodać arkusze obliczone ze znaków typograficznych. 

Obliczanie liczby arkuszy z pliku PDF. Jeśli nie udało Wam się dowiedzieć od Wydawcy, ile da-
na publikacja ma arkuszy, a macie tylko PDF (lub go zrobiliście ze skanu), to trzeba to zrobić „na pie-
chotę”. Całą pracę należy podzielić na dwa etapy: obliczenie liczby znaków oraz obliczenie powierzchni 
ilustracji. 

Takie obliczanie daje dobre rezultaty, ponieważ mamy tutaj ostateczną wersję dokumentu i nie 
musimy się martwić o skalowanie wielkości powierzchni ilustracji. Całość tego procesu zależy tak na-
prawdę od narzędzi, które posiadamy. Ja takie rzeczy robię w Adobe Acrobat Professional, ale zdaję 
sobie sprawę, że jest to płatne oprogramowanie dla profesjonalistów. 

Co zatem zrobić? Jednym z najlepszym rozwiązań jest użycie konwerterów online lub narzędzi, 
które mają wersje testowe. Ja dla przykładu przekonwertowałem PDF-a na stronie PDF to Word 
[http://www.pdftoword.com/]. Jest to bardzo proste: wybieramy plik, podajemy maila, na który otrzy-
mamy plik „doc” i wpisujemy captchę. 
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Muszę przyznać, że efekty są bardzo dobre! Poniżej printscreen z takiej konwersji. 

 

Pamiętajcie, że nie chodzi tutaj o to, czy dostaniemy „ładny” plik, tylko o to, aby dało się poli-
czyć znaki. Kiedy macie już takiego doc’a, ta musicie zrobić to samo, co przy zwykłym pliku teksto-
wym: czyli zsumować arkusze obliczone ze znaków typograficznych i ilustracji. 

Emanuel Kulczycki 
Źródło: Warsztat badacza, data dostępu 15.03.2013 

USA: Harvard oferuje wykłady w internecie 

Uniwersytet Harvarda otwiera się na świat: 
od maja udostępnia darmowe wykłady 
w internecie, na które co miesiąc zapisuje 
się 100 tys. nowych uczniów z całego świa-
ta. Jesienią rusza kurs: „Nauka 
i gotowanie”. Zamiast laboratorium - ćwi-
czenia w kuchni. Rektorzy Uniwersytetu 
Harvarda przyznają, że to początek rewo-
lucji, która umożliwi dostęp do nauki na 
skalę, jakiej w historii jeszcze nie było.  

Fot. AFP 

Uniwersytet Harvarda oraz Instytut Tech-
nologiczny w Massachusetts (MIT), należą-

ce do najlepszych uczelni na świecie, założyły wspólnie w maju platformę z wykładami online dla stu-
dentów - edX. Obie uczelnie zainwestowały w projekt po 30 mln dolarów. Na razie wykłady są za dar-
mo, ale w przyszłości może to być inwestycja dochodowa. 
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- Kiedy zaczynaliśmy, nikt nie miał pojęcia, jak to wyjdzie. Do dziś w naszych kursach uczest-
niczyło już ponad 700 tys. studentów z całego świata, a co miesiąc mamy 100 tys. nowych zapisów - 
mówi Michael Rutter, dyrektor ds. wykładów online na Harvardzie. Już w pierwszym kursie MIT pt. 
„Obwody i elektronika” wzięło udział 155 tys. studentów, znacznie więcej niż liczba wszystkich studen-
tów w historii tej 150-letniej uczelni. 

Większość studentów kursów edX mieszka poza USA. Np. w kursie z wprowadzenia do nauk 
komputerowych aż 80 proc. uczniów pochodziło z Ameryki Południowej i Azji Południowo-Wschodniej, 
a na zajęcia z metod ilościowych w badaniach klinicznych i zdrowia publicznego zgłosiło się ponad 
8 tys. studentów z Indii. Jak dotąd we wszystkich kursach uczestniczyło w sumie prawie 6 tys. stu-
dentów z Polski. 

„To początek rewolucji w nauczaniu”, która umożliwi „demokratyzację dostępu do nauki na 
skalę, jakiej w historii jeszcze nie widzieliśmy” - przyznają rektorzy Uniwersytetu Harvarda i MIT, Drew 
Faust i Rafael Reif, w publikacji przygotowanej na spotkanie na szczycie, poświęcone przyszłości nauki 
online, które odbyło się w ubiegły weekend w Cambridge. Wystarczy pomyśleć o potencjale tysięcy 
zdolnych ludzi, którzy dziś nie są w stanie uczęszczać na studia, bo np. brakuje dróg, by mogli doje-
chać do najbliższego miasta. Tymczasem do internetu ma już dostęp 40 proc. ludności świata. 15-letni 
uczeń z Mongolii, który brał udział w jednym z kursów, uzyskał tak dobre wyniki w końcowym egza-
minie, że teraz będzie studiował w MIT. Innemu odkrytemu talentowi Harvard zaproponował zrobienie 
doktoratu. 

Kiedy jednak Harvard zaczynał projekt edX, słychać było sceptyczne głosy, bo przecież uczel-
nia słynie z przywiązania do nauki właśnie w Cambridge, w stanie Massachusetts, gdzie zapewnia stu-
dentom wszelkie wygody, w tym akademiki i ok. 100 bibliotek. W przeciwieństwie do innych znanych 
uczelni Harvard nie otwiera filii w innych częściach świata, nie prowadzi wymian studenckich. Nalega, 
by wszyscy studenci college'u mieszkali razem w kampusie i wspólnie spożywali posiłki w harwardz-
kich stołówkach. 

Na Harvardzie panuje przekonanie, że edukacja to nie tylko chodzenie na wykłady, ale też fi-
zyczna obecność w zróżnicowanej grupie studentów, ich interakcje, udział w różnych stowarzysze-
niach, wspólne dyskusje - uważa Andrzej Nowojewski, który na Harvardzie robi doktorat z matematyki; 
od jesieni jego zajęcia ze studentami będą także dostępne w internecie. 

Tego bezpośredniego kontaktu z nauczycielem czy z innymi słuchaczami studia online nie za-
pewnią. Czemu więc Harvard zaangażował się w projekt, który przeczy jego tradycyjnemu charaktero-
wi? Twórcy projektu zapewniają, że nauka na miejscu przetrwa niezależnie od rozwoju wykładów in-
ternetowych. 

- Chcemy zwiększyć nasz zasięg w świecie, ale też poprawić nasze zajęcia na uczelni. Nazywa-
my to laboratorium nauczania - wyjaśnia Rutter. Uczelnia może na dziesiątkach tysięcy internetowych 
studentów testować różne metody nauki, oferując trzy różne wykłady na ten sam temat. Prowadzący 
zajęcia mogą potem sprawdzić, który wykład oglądali studenci z najlepszymi wynikami na egzaminach. 
Dzięki temu Harvard może poprawić swe tradycyjne kursy. 

Już dochodzi do spontanicznych kontaktów studentów internetowych mieszkających w tym 
samym regionie świata. W odpowiedzi na apele studentów, którzy mają problem z rozwiązaniem zada-
niem, z pomocą natychmiast zgłaszają się inni. W przyszłości sam Harvard mógłby współorganizować 
spotkania studentów biorących udział w zajęciach online, np. co dwa dni kilkudziesięciu osób w Szan-
ghaju. 

Na razie uczelnia podchodzi jednak do wykładów online jak do eksperymentu; nikt nie wie, co 
z tego wyjdzie za 5-10 lat. Nie może sobie jednak pozwolić na to, by ubiegli ją inni. - Jeśli teraz tego nie 
zrobimy, to zrobią to za nas organizacje komercyjne, które określą przyszłość nauczania - zauważa 
Rutter. 

Harvard jest przykładem amerykańskiego podejścia do innowacji. - Ludzie nie boją się tutaj 
zmieniającego się świata i nawet chcą te zmiany wyprzedzać. Uczelnie brytyjskie, które też są tak do-
bre jak Harvard, nie odnajdują się w tej nowej rzeczywistości. Czekają i obserwują, co się dzieje na 
świecie. Dopiero, kiedy będą mieć pewność, że nie mogą uciec od tych zmian, będą je przyswajać, 
a wtedy może być za późno - mówi Nowojewski. 

Twórcy edX nie wykluczają, że w przyszłości wykłady online będą przynajmniej częściowo od-
płatne. Zwłaszcza przy założeniu, że uczelnie wyższe z roku na rok dostają mniejsze dotacje od pań-
stwa, a amerykańska klasa średnia nie może płacić za edukację więcej niż obecnie. Uczelnie mogą za-
cząć pobierać opłaty za wydanie certyfikatu ukończenia kursu. Inną opcją jest sprzedawanie kursów 
innym uczelniom, np. uniwersytetowi w Warszawie czy Madrycie. Takie uczelnie będą mogły się rekla-
mować jako te, na których część zajęć prowadzą wykładowcy z Harvardu. 
Jesienią edX udostępni kurs nauk przyrodniczych dla humanistów pt. „Nauka i gotowanie”. Ten kurs 
od kilku lat cieszy się niezwykłą popularnością wśród studentów. Jest przygotowany wspólnie ze słyn-
nym szefem kuchni Ferranem Adrią, pionierem molekularnego gotowania z wykorzystaniem procesów 
chemicznych i fizycznych. 

- To będzie pierwszy kurs online, w którym studenci będą wykonywać doświadczenia fizyczne - 
mówi Andrzej Nowojewski, który będzie jednym z prowadzących zajęcia. - Musimy tak je zaprojekto-
wać, by każda osoba na świecie, czy to w Bangladeszu, Ugandzie czy w Polsce, mogła we własnej 
kuchni przeprowadzić eksperymenty - dodaje. W kontekście gotowania, jak powiedział, można tłuma-
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czyć bardzo wiele nietrywialnych aspektów nauk przyrodniczych. Np. wytłumaczyć przejścia fazowe od 
wody do pary wodnej czy lodu albo eksperymentować z czekoladą, która występuje w sześciu różnych 
stanach krystalicznych. (PAP) 

________________________________________________________________ 

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 
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