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Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych  
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

R. 8, z. 28 (231): poniedziałek, 2 września 2013 roku 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

SBP/268166269865948 

KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE – zapowiedzi 

 

Budowanie relacji z klientem,  
Poznań, 12-13 września 2013 roku 

Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu zaprasza na jubileuszową XV Ogólnopolską Konferen-
cję Bibliotek Wyższych Szkół Niepublicznych w Polsce. Jako pomysłodawcy i inicjatorzy idei organizo-
wania dorocznych konferencji dla bibliotekarzy uczelni niepublicznych cieszymy się, że ponownie mo-
żemy gościć uczestników w murach naszej uczelni. Liczymy, że szeroki zakres tematyczny konferencji 
zachęci do uczestnictwa pracowników z wszystkich typów bibliotek. Celem konferencji jest wymiana 
poglądów na temat budowania i utrzymywania szeroko pojętych relacji z klientem (zewnętrznym oraz 
wewnętrznym). 
● Szczegóły programowe i organizacyjne znajdziesz na stronie Konferencji, dokument online: 
http://www.konferencja.wsb.pl/biblioteka/, data dostępu 29.08.2013 

Bezpieczeństwo zbiorów muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych  
- seminarium, Warszawa, 17-18 września 2013 roku 

W ramach Targów wyposażenia archiwów, muzeów, bibliotek 
i kancelarii”Dziedzictwo 2013”, odbędzie się semina-
rium”Bezpieczeństwo zbiorów muzealnych, bibliotecznych i ar-
chiwalnych - stan obecny i perspektywy”, którego głównym tema-
tem będzie ocena bezpieczeństwa zbiorów muzeów, bibliotek 
i archiwów oraz wskazanie nowych obszarów wspólnych działań 
na rzecz przygotowania założeń programu”Bezpieczne zbiory”.  
 

● Udział jest bezpłatny, pracowników instytucji kultury zachęcamy do uczestnictwa; program i formu-
larz zgłoszeniowy dostępne pod adresem: 
http://www.nimoz.pl/pl/dzialalnosc/konferencje/bezpieczenstwo-zbiorow-muzealnych-
bibliotecznych-i-archiwalnych-seminarium 

● Sprawdź również stronę internetową Targów, dokument online: http://targidziedzictwo.pl/dla-
zwiedzajacych/program-seminarium.html  

Źródło: Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS, data dostępu 07.08.2013 
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Na co dzień i od święta: książka w życiu Polaków w XIX-XXI wieku 
konferencja naukowa, Warszawa, 27-28 marca 2014 roku 

Zaproszenie na konferencję naukową o roli książki  
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na 
konferencję naukową”Na co dzień i od święta. Książka w życiu Polaków w XIX-XXI wieku”. Głównym 
zamierzeniem organizatorów jest podjęcie próby odpowiedzi na pytanie, jaką rolę spełnia książka 
w życiu Polaków w tym okresie.  

Jak czytamy w informacji otrzymanej od organizatorów, planowana konferencja ma ambicje in-
terdyscyplinarne, w związku z tym do udziału w niej zaproszenie skierowane jest nie tylko do bibliolo-
gów, ale i do historyków, socjologów, antropologów kulturowych, literaturoznawców i przedstawicieli 
innych dyscyplin naukowych, interesujących się problematyką roli książki w życiu Polaków  

Konferencja odbędzie się 27 i 28 marca przyszłego roku w siedzibie Instytutu.  
Przewodniczącym konferencji jest prof. dr hab. Dariusz Jarosz, a jej sekretarzami: dr Agniesz-

ka Chamera-Nowak, dr Marek Tobera i mgr Justyna Grzymała.  
W skład rady programowej konferencji wchodzą: prof. UW dr hab. Anna Kamler, prof. UW 

dr hab. Dariusz Kuźmina i prof. UW dr hab. Jacek Puchalski (wszyscy z Instytut Informacji Naukowej 
i Studiów Bibliologicznych UW) oraz dr hab. Zbigniew Romek (Instytut Historii UW).  

Organizatorem konferencji jest Zakład Wiedzy o Książce Instytutu Informacji Naukowej i Stu-
diów Bibliologicznych UW. Oplata konferencyjna wynosi 300 zł.  

Warunkiem udziału w konferencji jest przesłanie formularza zgłoszeniowego, który jest do-
stępny na www.lis.uw.edu.pl i wniesienie opłaty konferencyjnej do 30 września. W tym samym termi-
nie należy przesłać zgłoszenie zawierające tytuł planowanego referatu wraz ze streszczeniem (do 1000 
znaków) na adres: Zakład Wiedzy o Książce, IINiSB UW, ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa – z dopi-
skiem: konferencja”Na codzień i od święta” lub w formie elektronicznej na dres e-mail: ksiaz-
ka.konferencja.wh@uw.edu.pl. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość selekcji nadesłanych propo-
zycji referatów i materiałów do druku. Informacja o jej wynikach zostanie przekazana do 31 paździer-
nika. Termin składania referatów do druku minie 15 kwietnia przyszłego roku.  

Zgłoszenia prosimy nadsyłać pocztą na adres Instytutu lub drogą elektroniczną 
(ksiazka.konferencja.wh@uw.edu.pl) do 30 września 2013 roku. 
Załączniki 
● Formularz zgłoszeniowy:  

http://www.lis.uw.edu.pl/attachments/506_Formularz_zg%C5%82oszeniowy.doc (33 Kb, 
10.05.2013 08:06) 

● Zaproszenie (81 Kb, 10.05.2013 08:05):  
http://www.lis.uw.edu.pl/attachments/506_Zaproszenie.pdf  

Źródło: Rynek książki, data dostępu 14.08.2013 

KONFERENCJE BRANŻOWE I NAUKOWE – relacje 

 

Zasady redagowania i wydawania czasopism naukowych 
Seminarium dla wydawców i redaktorów czasopism (biuletynów) naukowych,  
Warszawa, 16 lipca 2013 roku 

Obrady prowadziła Barbara Szczepańska z Kancelarii Prawnej Hogan Lovells. W pierwszym wystąpie-
niu”Prawo autorskie w kontekście problematyki wydawniczej - przykłady umów z autorami tekstów 
naukowych” Barbara Szczepańska omówiła różne sposoby zawierania porozumienia z autorami, m.in. 
możliwość braku umowy, określenie regulaminu dla autorów, oświadczenie lub deklaracja autora, 
umowa o publikację wydawnictwa, umowa o dzieło czy umowa wydawnicza. Przypomniała także o tym, 
co zabezpiecza wydawcę, czyli jak ważne jest oświadczenie o autorstwie, o tym, że artykuł jest nowy 
i nie był nigdzie publikowany oraz że prawa osób trzecich nie są naruszone. Przedstawiła ogólne zasa-
dy dotyczące umów, zwracając uwagę na konieczność wymieniania pól eksploatacji, powoływania się 
tylko na pola, które istnieją, zawierania umów (z wyjątkiem licencji niewyłącznej) w formie pisemnej. 
Barbara Szczepańska podała także przykłady pól eksploatacji podkreślając, że mogą być one bardzo 
ogólne i zawierać podstawowe prawa zapisane w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
w zakresie: utrwalania i zwielokrotniania utworu, obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których 
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utwór utrwalono oraz rozpowszechniania utworu. Poruszony został także problem czasu trwania umo-
wy licencyjnej, określenia definicji utworu naukowego, miejsca wydawcy w prawie autorskim. 

Kolejny wykład”Dobre praktyki w zakresie zarządzania prawami własności intelektualnej 
w jednostkach naukowych” zaprezentowała Lidia Szczęsna, radca prawny w Kancelarii Radców Praw-
nych Baurska, Senkowska, Szczęsna i Partnerzy. W wystąpieniu Lidia Szczęsna odniosła się do praw 
związanych z działalnością intelektualną w dziedzinie literackiej, artystycznej, naukowej i przemysło-
wej. Prawa własności intelektualnej obejmują prawo autorskie i prawa pokrewne z autorskimi, prawa 
do baz danych i prawo własności przemysłowej. Prelegentka omówiła podstawowe akty prawne, które 
regulują poszczególne prawa własności intelektualnej. Zwróciła uwagę na aspekty ekonomiczne i ad-
ministracyjne wynikające z zarządzania prawami własności intelektualnej. Podała cele zarządzania 
własnością intelektualną, czyli rozwój własności intelektualnej w jednostkach naukowych, ogranicza-
nie ryzyka, kosztów wytworzenia praw i ochrony praw, odkrywanie nowych źródeł osiągania korzyści 
z praw. Przedstawiła zakres spraw objętych zarządzaniem prawami własności intelektualnej, czyli two-
rzenie, ochrona, wykorzystanie, udostępnianie i wycena. Szczególną uwagę poświęciła zarządzaniu 
prawami własności intelektualnej na uczelniach wyższych. Przypomniała o obowiązku wprowadzenia 
regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemy-
słowej oraz zasad komercjalizacji wyników. Regulamin powinien określać: prawa i obowiązki uczelni, 
pracowników oraz studentów i doktorantów w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich i praw 
pokrewnych oraz praw własności przemysłowej; zasady wynagradzania twórców; zasady i procedury 
komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych; zasady korzystania z majątku uczelni 
wykorzystywanego do komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia 
usług naukowo-badawczych. Następnie Lidia Szczęsna omawiała uprawnienia twórców w zakresie 
praw autorskich podkreślając zasadę, że prawa autorskie przysługują twórcy, którym może być wy-
łącznie osoba fizyczna oraz niezbywalność praw osobistych. Wyjaśniła też sprawę utworów pracowni-
czych przywołując zasadę, że jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, któ-
rego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa 
z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę 
i zgodnego zamiaru stron. 

Po zapoznaniu się z aspektami prawnymi dotyczącymi redagowania i wydawania czasopism 
naukowych uczestnicy seminarium dowiedzieli się także, jak w praktyce powinni postępować decydu-
jąc się na założenie i redagowanie biuletynu. Zajęcia”Jak założyć i redagować czasopismo (biuletyn) 
naukowe” prowadził dr Emanuel Kulczycki, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Wykład podzielił na dziesięć bloków: 

Blok I. Czasopismo naukowe, czyli jakie? 
Blok II. Jak założyć czasopismo? 
Blok III. Co to jest otwartość i definicja otwartego czasopisma 
Blok IV. Wybór modelu biznesowego i formy otwartości 
Blok V. Kwestia praw autorskich 
Blok VI. Rozwiązania techniczne 
Blok VII. Wdrażanie standardów i transformacja ku otwartości 
Blok VIII. Zgłaszanie czasopisma do Google Scholar i ASEO 
Blok IX. Zgłaszanie czasopism do baz i list czasopism 
Blok X. Zapewnienie długoterminowej dostępności 
Wykładowca przekonywał, że zakładanie i wydawanie czasopisma naukowego od strony for-

malnej jest proste, bo jasno określają to przepisy. Sprawą trudniejszą jest zagadnienie defini-
cji”naukowości” czasopisma. Można je rozpatrywać na kilku poziomach: prawnym, wydawniczym i mi-
nisterialnym. Należy przyjąć, że czasopismo naukowe to czasopismo recenzowane, które publikuje ar-
tykuły naukowe, jest regularnie wydawane, publikuje listę recenzentów, informuje o polityce recenzo-
wania. Zakładając czasopismo naukowe należy zarejestrować tytuł prasowy w sądzie, dzięki czemu 
taki tytuł podlega ochronie. Następnie złożyć wniosek do Biblioteki Narodowej o numer ISSN. Można 
także postarać się o identyfikator DOI.  

Następnie Emanuel Kulczycki mówił o”otwarciu czasopisma”, czyli wydawaniu go w modelu 
otwartego dostępu (Open Access). Czasopismo otwarte posiada wersję elektroniczną, która musi być 
dostępna bezpłatnie oraz bez konieczności rejestrowania się w serwisie czasopisma; wydawca umożli-
wia darmową redystrybucję, import i eksport danych. W ramach otwartych czasopism można wyróż-
nić: w pełni otwarte czasopismo - wszystkie artykuły opublikowane w czasopiśmie udostępniane są 
w otwartym dostępie; otwarte czasopismo z embargiem czasowym - dostęp do najnowszych artykułów 
jest na początku płatny - następnie po upływie embarga czasowego artykuły udostępnia się w otwar-
tym dostępie; hybrydowe otwarte czasopismo - tylko część artykułów jest opublikowana w otwartym 
dostępie. Następnie autor wystąpienia mówił o wyborze modelu biznesowego i formie otwartości. Wybór 
sposobu finansowania czasopisma powiązany jest z wyborem modelu, w jakim będzie wydawany pe-
riodyk. Kolejnym zagadnieniem, o którym mówił Emanuel Kulczycki była kwestia praw autorskich. 
Podał przykłady umów, które pozwalają na otwarty dostęp do utworu, m.in. umowa licencyjna z auto-
rem - bez przeniesienia autorskich praw majątkowych na wydawcę; umowa licencyjna z autorem – 
z przeniesienia autorskich praw majątkowych na wydawcę; umowa licencyjna w oparciu o licencje Cre-
ative Commons. Następnie omówił rozwiązania techniczne związane z wersją elektroniczną czasopi-
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sma. Pierwszą propozycją była zwykła strona internetowa, na której zamieszcza się poprawnie ozna-
czone pliki PDF z artykułami, a kolejna to system zarządzania wydawaniem czasopisma. Ze względu 
na rozpowszechnienie, łatwość instalacji i wdrożenia (jak również rekomendowanie tego rozwiązania 
przez Google Scholar), jednym z najlepszych wyborów jest Open Journal Systems, który jest systemem 
pozwalającym przeprowadzać cały proces wydawniczy poprzez stronę internetową - w ramach czasopi-
sma poszczególni redaktorzy, autorzy itd. mają swoje konta i obserwują na bieżąco co się dzieje z tek-
stem. Jest to system otwarty i darmowy dzięki pracy instytucji i ludzi zaangażowanych w Public 
Knowledge Project (http://pkp.sfu.ca/ojs-languages/polish). 

W dalszej części wykładu prelegent omówił najważniejsze standardy, które należy wdrożyć 
i przestrzegać, aby zapewnić czasopismu sukces od strony merytorycznej. Zaliczył do nich: proces re-
cenzji, terminowość publikacji, przestrzeganie międzynarodowych konwencji edytorskich, międzynaro-
dowa różnorodność autorów. Równie ważne są standardy związane z polityką otwartości. Na stronie 
czasopisma, jak i w samym czasopiśmie, powinny zostać wyeksponowane informacje dotyczące otwar-
tego dostępu. Można zamieścić logo Open Access oraz logo Creative Commons (jeśli te licencje są wy-
korzystywane). W informacjach dla Autorów powinny znaleźć się informacje, czy - a jeśli tak, to w jaki 
sposób - autor pokrywa koszty publikacji. Należy także pamiętać o tym, aby zapewnić widoczność cza-
sopisma oraz artykułów w Internecie. W związku z tym trzeba poprawnie przygotować pliki PDF, które 
są zamieszczone na stronie czasopisma i zgłosić czasopismo do wyszukiwarki. Emanuel Kulczycki za-
proponował tę najpopularniejszą - Google Scholar. Jeśli chcemy, aby czasopismo było indeksowane 
należy zgłosić je do wielu baz oraz wyszukiwarek, zamieszczać informacje o nowych numerach w me-
diach społecznościowych dla naukowców. Dodatkowo - szczególną rolę przywiązuje się do baz referen-
cyjnych, które preferuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podczas oceny czasopism. Autor 
wykładu podał także listy czasopism i baz. Na zakończenie wystąpienia Emanuel Kulczycki podkreślił, 
że bardzo ważne jest zapewnienie długoterminowej dostępności czasopisma. Można zwrócić się w tej 
sprawie do bibliotekarzy akademickich, którzy posiadają odpowiednie kompetencje i kwalifikacje 
w tym zakresie oraz mogą zapewnić wsparcie w procesie archiwizacji i długoterminowego udostępnia-
nia. W Polsce największe biblioteki akademickie mają już biblioteki cyfrowe i repozytoria. 

Następny prelegent, Leszek Stypułkowski - partner zarządzający Index Copernicus Internatio-
nal, wystąpił z wykładem”Droga do osiągnięcia wskaźników cytowalności przez wykorzystanie narzędzi 
internetowych”. Scharakteryzował Index Copernicus International, międzynarodową platformę promu-
jącą osiągnięcia nauki, wspierającą krajową i międzynarodową współpracę pomiędzy naukowcami, wy-
dawnictwami czasopism naukowych i jednostkami naukowymi. Omówił jej skład podkreślając rolę 
i znaczenie poszczególnych jednostek. Np. Ic Journals Master List, czyli międzynarodową bazę czaso-
pism naukowych, liczącą obecnie ponad 8 tys. czasopism z całego świata (ok. 1200 z Polski). IC JML 
zdobyła uznanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce jako baza referencyjna. Za in-
deksację w niej czasopisma otrzymują dodatkowe punkty w ewaluacji czasopism. Z kolei IC Publisher 
Panel umożliwia realizację procesu edytorskiego w czasopiśmie. IC Scientists to platforma współpracy 
naukowców (300 tys. użytkowników), która umożliwia aplikowanie do międzynarodowych projektów 
badawczych, nawiązywanie bezpośredniej współpracy. IC Institutions wspiera proces zarządzania pro-
jektami naukowymi i instytucjami prowadzącymi prace badawczo-rozwojowe. Dzięki współpracy z In-
dex Copernicus czasopisma, które realizują ich zalecenia poprawiają swoje wyniki w różnych parame-
tryzacjach, pozyskują nowych czytelników i autorów prac, a w przyszłości mają szansę na pojawienie 
się na Liście Filadelfijskiej. 

Program seminarium i dobór referentów oraz prowadzącej obrady były bardzo dobrze przemy-
ślane. Zaprezentowane wystąpienia spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem słuchaczy. Wiele 
pytań i zagadnień do interpretacji padało w trakcie wykładów i po nich. Dyskusja była niezwykle oży-
wiona, a uczestnicy spotkania chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami i prosili o porady i komenta-
rze. Referenci, doskonale przygotowani i mający na co dzień do czynienia z zagadnieniami, o których 
mówili, potrafili zaspokoić oczekiwania słuchaczy, udzielali wskazówek i rozwiewali ich wątpliwości.  

Wiesława Budrowska,  
Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu  

Źródło: Centrum Promocji Informatyki, data dostępu 08.08.2013 
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SZKOLENIA 

Jesienna edycja kursów Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek 

Polskie Towarzystwo Wydawców Książek serdecznie zaprasza na jesienną edycję kursu 
redakcji merytorycznej 2013. 
Ponadto w drugim półroczu Studium PTWK organizuje również: 
● kurs redakcji technicznej, 
● kurs dla redaktora prowadzącego 

oraz 
● kurs z kultury języka polskiego dla zaawansowanych, 
● kurs z kultury języka polskiego: Poprawność językowa w oficjalnej komunikacji firm i instytu-
cji publicznych (m.in. w tekstach urzędowych), 
● kurs z prawa autorskiego: Wykorzystanie cudzych utworów. 
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.ptwk.pl, gdzie znajdziecie Pań-

stwo pełną informację o kursach. 
Z poważaniem  

Maria Kuisz 
Dyrektor Biura i Studium PTWK 

tel./fax (22) 850 34 76 
Polskie Towarzystwo Wydawców Książek 

ul. Świętokrzyska 30 lok. 156, 00-116 Warszawa 
Źródło: Maria Kuisz, korespondencja nadesłana 14.08.2013 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 

Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i koncepcji organiza-
cyjnych bibliotek 

Z przyjemnością Państwa informujemy, że ukazał się drukiem pierwszy tom mono-
grafii z VI Bałtyckiej Konferencji”Zarządzanie i Organizacja Bibliotek”, której współ-
organizatorem była Komisja Zarządzania i Marketingu ZG SBP. 

Część 1: Czytelnictwo i czytelnik 

● Czytelnictwo młodzieży w dobie informacji cyfrowej (Jolanta Laskowska) 
● Badania potrzeb i preferencji użytkowników bibliotek akademickich a możliwości 
wdrożenia wniosków badawczych w bibliotece jako instytucji non-profit (Mirosława 
Wojciechowska) 

● Innowacyjne metody promowania czytelnictwa, książki oraz placówek bibliotecznych – dziennikar-
stwo obywatelskie, portale społecznościowe (Joanna Stawińska) 

● Użytkownik czy współpracownik – potrzeby czytelnicze a polityka gromadzenia w bibliotece akade-
mickiej (Katarzyna Mikołajczyk) 

● Czytelnicy 2.0 – czego oczekują od bibliotek uniwersyteckich? Analiza preferencji użytkowników Bi-
blioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Marta Tyszkowska) 

● Publiczność czytelnicza Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Alla 
Tarasiuk) 

● Analiza preferencji użytkowników jako element kształtowania biblioteki artystycznej na przykładzie 
Biblioteki Wydziałowej Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Kra-
kowie (Sławomir Sobczyk) 

Część 2: Koncepcje organizacyjne i funkcjonowanie bibliotek 

● Specyfika jakościowych badań marketingowych w instytucjach bibliotecznych (Magdalena Seta) 
● Komunikacja z użytkownikiem biblioteki w aspekcie konfliktu (Izabela Nowakowska) 
● Ocena użyteczności internetowych narzędzi angażujących użytkownika i otoczenie biblioteki w pro-

ces kształtowania księgozbioru (Ewa Dąbrowska) 
● Kopiowanie bibliotecznych egzemplarzy dzieł chronionych prawem autorskim w kontekście we-

wnętrznych uregulowań bibliotek (Lidia M. Jarska) 
● Ukryty Internet – nieznane narzędzie pracy bibliotekarza (Beata Taraszkiewicz) 
● Znaczenie kompetencji zawodowych w procesie rekrutacji i selekcji pracowników w sektorze usług 

informacyjnych (Maja Wojciechowska) 
● Wpływ hobby i pasji pracowników bibliotek na ich aktywność zawodową (Izabela Oleaszewska- Po-

rzycka) 
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● Metoda Servqual determinantą kompleksowego zarządzania przez jakość. Doświadczenia Biblioteki 
Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (Sylwia Borkowicz, 
Katarzyna Cyran, Marzena Dziołak) 

● E-learning dla przyszłych inżynierów czyli e-kursy Biblioteki Politechniki Krakowskiej na platformie 
Moodle (Aneta Kowalska, Joanna Radzicka) 

● Analiza wykorzystania zbiorów zwartych w kontekście gromadzenia kolekcji bibliotecznej w Bibliotece 
Głównej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (Renata Borońska) 

● Przemiany działalności informacyjnej bibliotek publicznych na przykładzie pracy Informatorium 
Książnicy Podlaskiej (Katarzyna Sawicka-Mierzyńska) 

● Gromadzenie zasobów w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Zielonogórskiego (Eligiusz 
Podolan) 

Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 06.08.2013 

Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej: rozważania o doj-
rzałości  

Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej: Rozwa-
żania o dojrzałości / Hanna Batorowska. Warszawa: Stowarzy-
szenie Bibliotekarzy Polskich, 2013,– 155 s.; ISBN: 978-83-
61464-87-7. Seria: Nauka - Dydaktyka – Praktyka 

Opis. Autorka podjęła w książce bardzo ważną kwestię dojrzałości informacyj-
nej jako ważnej i pożądanej cechy ludzi funkcjonujących we współczesnym 
społeczeństwie, w którym doświadczenia związane z tworzeniem i korzysta-
niem z informacji są bardzo skomplikowane. Dojrzałość ta jest rozumiana sze-
rzej niż tylko sprawne posługiwanie się informacją i nowymi technologiami 
informacyjnymi. Droga do jej osiągnięcia, w ujęciu Autorki, przebiega równole-
gle z permanentnym procesem wychowania do informacji oraz kształtowania 
kultury informacyjnej jednostki i całych grup społecznych. 

(…) Omawiana praca jest bardzo ważnym głosem w dyskusji nad zakresem edukacji informacyjnego 

społeczeństwa, celami i kierunkami tego kształcenia. 
Proponowana przez Autorkę szeroka i kompleksowa perspektywa kształtowania dojrzałości in-

formacyjnej jest bardzo wartościowa. Pokazuje, że odpowiedzialność za jej rozwój spoczywa nie tylko na 
środowisku bibliotekarzy, bibliotekoznawców i informatologów, lecz również na szerszych kręgach spe-
cjalistów z zakresu edukacji i jest ważną kwestią społeczną. Dlatego książka powinna mieć szeroki krąg 
odbiorców. - z recenzji prof. UMK dr hab. Ewy Głowackiej 

Spis treści 
Wstęp 
1. Między dorosłością a dojrzałością informacyjną 
1.1. Wyznaczniki dorosłości w standardach kompetencji informacyjnych 
1.2. Dojrzałość informacyjna jako komponent kultury informacyjnej jednostki 
1.3.Kształtowanie kultury informacyjnej poprzez wychowanie do informacji 
2. Kultura informacyjna - dynamika rozwoju 
2.1. Sposoby definiowania kultury informacyjnej 
2.2. Information literacy - biegłość, sprawność, umiejętność, kompetencja, proces badawczy, dyscypli-
na 
2.3. Kultura informacyjna w ujęciu wybranych dyscyplin wiedzy 
2.4. Sposoby kształtowania kultury informacyjnej użytkowników 
3. Kultura informacyjna podstawą istnienia społeczeństwa informacyjnego 
3.1. Kultura informacyjna w kontekścieprawa i etyki 
3.2. Kultura informacyjna w kontekście ekologii informacji 
3.3. Kształtowanie dojrzałości informacyjnej w zależności od przyjętej definicji kultury informacyjnej 
Zakończenie 
Bibliografia 
Wykaz rysunków i tabel 
Wykaz terminów i pojęć umieszczonych na marginesach 
Zamówienia realizuje księgarnia internetowa SBP, dokument online: 
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=208, data dostępu 07.08.2013 
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Ruch wydawniczy w liczbach za 2012 roku: publikacja dostępna on-line 

Biblioteka Narodowa udostępniła on-line w pliku PDF najnowszy, 58. nu-
mer”Ruchu Wydawniczego w Liczbach” – z danymi za rok 2012.”Ruch Wy-
dawniczy w Liczbach” („Polish Publishing in Figures) jest unikatowym zbiorem 
danych na temat ukazujących się na terenie Polski wydawnictw zwartych 
i periodycznych. Pierwszy, próbny zeszyt ukazał się w 1955 roku. Kolejne ze-
szyty ukazują się od tamtej pory w cyklu rocznym, prezentując dane za rok 
ubiegły. 

Podstawą statystyki jest nadsyłany do Biblioteki Narodowej egzem-
plarz obowiązkowy druków opublikowanych przez wydawców mających swoją 
siedzibę na terenie kraju. Ujmuje się w niej wydawnictwa nieperiodyczne, któ-
re zostały zarejestrowane w bieżącej bibliografii narodowej –”Przewodniku Bi-
bliograficznym. Urzędowym Wykazie Druków Wydanych w RP”. Wydawnictwa 
periodyczne (gazety i czasopisma) opracowywane są na podstawie kolejnych 
nadsyłanych zeszytów. 

Stosowany w roczniku podział na wydawnictwa nieperiodyczne i periodyczne jest zgodny z za-
leceniami UNESCO dotyczącymi statystyki wydawnictw oraz z normą europejską ISO/FDIS 
9707:2008. 

Dane publikowane w RWL przekazywane są przez Bibliotekę Narodową Głównemu Urzędowi 
Statystycznemu. 
● Pobierz 58. numer RWL z danymi za rok 2012:  

http://www.bn.org.pl/download/document/1377611929.pdf  
● Poprzednie numery do pobrania i więcej informacji na podstronie RWL:  

http://www.bn.org.pl/zasoby-cyfrowe-i-linki/elektroniczne-publikacje-bn/ruch-wydawniczy-
w-liczbach  

Źródło: Rynek Książki, data dostępu 29.08.2013 

Studia o Książce i Informacji 31 

Seria: Studia o Książce i Informacji (dawniej Bibliotekoznawstwo). Redaktor: 
Małgorzata Komza. ISSN: 0524-4471 
Pierwszy tom czasopisma zatytułowanego”Studia o Książce i Informacji” sta-
nowi kontynuację serii trzydziestu tomów”Bibliotekoznawstwa”. Nowa postać 
publikacji została uzgodniona z kierunkiem rozwoju prac badawczych wro-
cławskiego Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. Istotna część 
serii to nadal artykuły poświęcone estetyce książki i edytorstwu, które są czę-
ścią szeroko rozumianej bibliologii — badania książki i sposobów jej funkcjo-
nowania w społeczeństwie nie mogą wszakże pomijać niezwykle ważnej dziś, 
wieloaspektowej problematyki informacji, nie tylko naukowej. Wśród prac do-
tyczących zatem poszerzonego spektrum sztuki książki nie zabraknie również 
miejsca na prezentację różnych wymiarów tak współczesnego, jak dawnego 
bibliotekoznawstwa. 
Zamówienia prosimy składać poprzez stronę internetową www.wuwr.com.pl 

lub na adres email: marketing@wuwr.com.pl.  

Spis treści 
Od Redakcji 
Artykuły 
● Aleksandra Łamasz: Relacje między obrazem a tekstem w powojennych ilustrowanych edycjach liry-

ków Juliana Tuwima 
● Jan Kaczorowski: Feliks Topolski jako ilustrator i artysta książki 
● Aneta Firlej-Buzon: Kultura radziecka na Dolnym Śląsku po 1945 w świetle materiałów źródłowych 
● Małgorzata Góralska: Tradycyjne typologie dokumentów jako narzędzie analizy i charakterystyki na-

ukowych zasobów sieciowych 
● Marta Tyszkowska: Wykorzystanie nowoczesnych form komunikacji z użytkownikiem w polskich bi-

bliotekach uniwersyteckich 
● Anna Starek-Wróbel: Blog jako sposób na przełamanie stereotypu bibliotekarza 
Recenzje i przeglądy 
● Ewa Jabłońska-Stefanowicz: Książka o czytaniu, czyli po co jest redaktor? 
● Monika Jaremków: Realizm magiczny w nowym kontekście, czyli o przekładach literatury iberoame-

rykańskiej w Polsce 
Dział Sprzedaży Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Pl. Uniwersytecki 15, 50-137 

Wrocław, tel. 71 375 28 85, www.wuwr.com.pl, marketing@wuwr.com.pl 
Źródło: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, korespondencja nadesłana 29.08.2013 
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INFORMACJE DLA FACHOWCÓW 

Alarmujące dane o czytelnictwie Polaków. Minister: na książki wydajemy ty-
le, co na trzy piwa  

- Dziś mamy reklamy proszków do prania, sieci komórkowych, różnych usług i przedmiotów, które po-
jawiają się na rynku, ale nie mamy de facto reklamy książki – mówił w TVN24 minister kultury Bogdan 
Zdrojewski odnosząc się do alarmujących danych z których wynika, że ponad 60 proc. Polaków w cią-
gu roku nie przeczytało ani jednej książki.  
Badania przeprowadzone przez Bibliotekę Narodową we współpracy z TNS Polska pokazują, że aż 
61 proc. Polaków w 2012 roku nie miało kontaktu z żadną książką. 39 proc. ankietowanych jedynie 
raz zajrzało do książki, w tym także e-booka, albumu, poradnika, encyklopedii lub słownika. 

Z badań wynika, że 34 proc. osób z wyższym wykształceniem również przez rok nie sięgnęło po 
książkę. 

Jak mówił w TVN24 Bogdan Zdrojewski, minister kultury i dziedzictwa narodowego, załamanie 
rynku czytelniczego nastąpiło już kilkanaście lat temu. - Wydaje mi się, że ten Narodowy Program Czy-
telnictwa, który właśnie został uruchomiony, pomoże zatrzymać niekorzystne trendy, ale też pozwoli 
uruchomić nawyki czytelnicze. Warto wyróżnić dwa zjawiska: ci, którzy czytali, czytają dziś więcej, ale 
oni z kolei nie kończą książek. Czyli jest taki nawyk sięgania po kolejną pozycję, natomiast nie koń-
czenie lektury - mówił o pierwszej tendencji minister. 

Druga tendencja dotyczy młodzieży w wieku 15-16 lat, wśród której dziewczęta czytają więcej 
niż chłopcy. - Jest to odwrócony trend. Chłopcy w wieku 13-14 lat tracą kontakt z książką - wyjaśnił 
Zdrojewski.  

Pomaga „Xięgarnia” i „Zaczytane wakacje”. Na Narodowy Program Czytelniczy, który wprowa-
dziło ministerstwo kultury, składają się prace na rzecz infrastruktury bibliotek, zakupy czytelnicze 
(zwłaszcza dla najmłodszych) i propagowanie czytelnictwa - wyliczał Zdrojewski. Wspomniał także 
o programach emitowanych w TVN24, które są wspierane przez ministerstwo kultury - w ciągu roku 
jest to „Xięgarnia”, a w czasie letnim „Zaczytane wakacje”. 

- Dziś mamy reklamy proszków do prania, sieci komórkowych, różnych usług i przedmiotów, 
które pojawiają się na rynku, ale nie mamy de facto reklamy książki - twierdził Zdrojewski. - Według 
mojej oceny, polecenie danej książki przez autorytet jest rzeczywiście bezcenne - ocenił minister. I tak 
właśnie jest w”Xięgarni” i”Zaczytanych wakacjach”, gdzie co tydzień najpopularniejsze osobistości kul-
tury, telewizji i polityki polecają telewidzom ostatnio przeczytane książki.  

Nie kupujemy książek. Jak mówił Zdrojewski, skłonność Polaków do wydawania pieniędzy na 
książki jest jedną z najniższych w Europie. - 16 zł - tyle rocznie wydajemy na zakup książki. To de fac-
to tyle, co na zakup trzech piw. To jest najgorszy wynik i tym się najbardziej niepokoję. Skłonność do 
wydawania prywatnych pieniędzy na kulturę w Polsce jest bardzo niska - zauważa minister. 

- Dlatego podjęliśmy decyzję o przeznaczeniu 20 mln zł na zakupy nowości wydawniczych dla 
bibliotek z myślą przede wszystkim o najmłodszych - powiedział. 

Zaznaczył jednak, że takie zakupy należą do obowiązków nie ministerstwa, a samorządu. - Są 
jednak takie samorządy, zwłaszcza powiatowe, które są biedne i przez to lekceważą te zakupy. Próbu-
jemy im pokazać, że jest to ważna czynność. Z tego też powodu nie finansujemy wszystkiego w całości, 
ale dodajemy do tych pieniędzy, które oni wykładają. Dzięki temu środki te mnożą się - wyjaśnił.  

Te dane, a zwłaszcza kwota 16 zł rocznie wydawanych na książki wydaje się być typową 
„uśrednioną” liczbą, która niewiele mówi o stanie rzeczywistym, poza tym, że jest duża przepaść po-
między grupą intensywnie czytającą i tymi, którzy nie czytają wcale - i zapewne stąd wzięło się to dzi-
waczne 16 zł. W komentarzach powraca temat VAT-u na książki elektroniczne, o którym minister kul-
tury Bogdan Zdrojewski nie wspomniał ani słowem, a także wysokie ceny książek, które często sku-
tecznie zniechęcają do zakupów w księgarniach.  

tvn24, AG 
Źródło: Portal Księgarski, data dostępu 21.08.2013 
Zobacz również: Alarmujące dane o czytelnictwie Polaków. Minister: na książki wydajemy tyle, co na 
trzy piwa, dokument online: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/alarmujace-dane-o-
czytelnictwie-polakow-minister-na-ksiazki-wydajemy-tyle-co-na-trzy-piwa,348330.html, data dostępu 
20.08.2013 
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Coitus interruptus [Felieton Evy Scriby #40] 

Wyniki badań Biblioteki Narodowej dotyczące czytelnictwa przetaczają się przez media niczym polska 
husaria przez pola pod Beresteczkiem. Mnie jednak bardziej niż procent nieczytających, przeraża po-
dejście – szczególnie młodych – do czynności czytania. Otóż młodzież rzadziej niż inne grupy wiekowe 
czyta całe książki i ma większą skłonność do przerywania lektury w trakcie – mimo początkowych chę-
ci przeczytania całości. 

Przyczyn takiego zjawiska może być kilka. Pierwsze co mi się nasu-
wa to źle dobrane lektury. I tu kłania się rola bibliotekarza szkolne-
go, który ganiany na zastępstwa i dyżury podczas przerw, coraz 
mniej jest przez to przewodnikiem po świecie książek. Znam przypa-
dek, że nauczyciel-bibliotekarz jest rozliczany z tego, czy sprawdził 
toalety podczas przerwy, a nie z tego czy w ogóle pracuje 
w bibliotece. Horror! Traktowanie po macoszemu biblioteki, 
a pracujących w niej bibliotekarzy jako przepraszam za wyrażenie – 
zapchaj-dziury – to temat na inny felieton. 

Wracając do młodych, przerywających lekturę, to przyczyną 
takiego stanu rzeczy może być też nieumiejętność linearnego odbio-
ru tekstu. Jest to bezpośrednia konsekwencja częstego korzystania 
z wielu aplikacji komputerowych lub mediów jednocześnie, co jest 
nie lada wyzwaniem dla procesów poznawczych. Anitra Eggler – 

ekspertka od komunikacji internetowej – porównała takie kompulsywne użytkowanie aplikacji 
i Internetu – z zakupami. Wychodzimy po jedną, konkretną rzecz do sklepu z kosmetykami. Ale na wy-
stawie sklepu odzieżowego widzimy sukienkę, a zaraz obok sklep zoologiczny prezentuje małe króliczki. 
Musimy wejść. Tak samo jest z Internetem – od jednej strony przechodzimy płynnie do drugiej, 
za sprawą linków. Tu włączymy muzykę, tam pocztę i komunikator. To przeładowanie bodźcami, po-
woduje przeciążenie umysłu, pobudzonego i pozostającego w stanie gotowości. Młodzi ludzie przyzwy-
czajeni do tekstu kompilowanego, pełnego odnośników i wizualnych przedstawień, jakie występują 
w Internecie, mają trudności w skupieniu nad spójnym, jednolitym tekstem i przyswojenia w trybie 
jednozadaniowym podanej treści. Zjawisko to szerzej opisał, w wydanej niedawno książce”Płytki umysł: 
jak Internet wpływa na nasz mózg”, Nicholas Carr. 

Jak na razie książkę odkładam, nie czytając do końca, gdy nie spełnia moich oczekiwań. 
Ale zdarza się, że artykuły czytam do połowy, co wiązać należy nie tylko z poziomem współczesnego 
dziennikarstwa. W jednym z nich przeczytałam, że 20 procent mieszkańców Europy jest w stanie prze-
rwać seks, by odpowiedzieć na smsa albo wiadomość otrzymaną na portalu społecznościowym. A czy 
ktoś zbadał ile rozmów twarzą w twarz przerywamy by odebrać wiadomość albo telefon, nie kontynu-
ując przerwanego wątku? Ile spraw niedokończonych ciągnie się za nami, bo coś innego odwróciło na-
szą uwagę? Czy żyjemy w kulturze coitus interruptus? 

Eva Scriba 
Eva Scriba (własc. Ewa Anna Cywińska) – urodzona w Olsztynie mieszkanka Poznania. W branży od 
2006 roku. Wcześniej szlify w obsłudze trudnych czytelników zdobywała w hipermarkecie. Czyta nie-
mal wszystko i wszędzie. Przyjaciele twierdzą, że jest zołzą… ale w najlepszym wydaniu! Autorka zna-
nego i lubianego bloga Będąc młodą bibliotekarką”. 
Źródło: Pulowerek.pl, data dostępu 26.08.2013 

Od teraz bibliotekarskie blogi zawsze pod ręką! 

Na Pulowerku pojawiła się niedawno zakładka, o której myślałem już od dłuższego czasu. Planowałem, 
że pojawi się ona przy wcześniejszym redezajnie strony, jednak jakoś nie wyszło i dopiero teraz mogłem 
wprowadzić w życie marzenie o wygodnym dostępie do aktualnych tekstów z najciekawszych bibliote-
karskich blogów! [http://pulowerek.pl/biblioblogi/] Bez klikania w dziesiątki linków, bez otwierania 
kolejnych okien. Wszystko w jednym miejscu, na portalu Pulowerek.pl:) 

 

Prześledziłem wszystkie dotychczasowe”pewne” listy bibliotekarskich blogów i muszę powiedzieć że jest 
źle. Bardzo wiele blogów zostało zarzuconych. Przeglądając legendarną swego czasu listę biblioblogów 
autorstwa Malina [http://www.malin.net.pl/biblioblogi], doświadczyłem tego że 70% odnośników pro-
wadzi do stron martwych lub usuniętych z serwerów. Pobieżna lektura dat wskazuje na to, 
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że renesans bibliotekarskiego blogowania skończył się na przełomie lat 2011/2012 kiedy to blogi za-
częły powoli milknąć. Czy są jednak w internecie ich następcy? Czy bibliotekarze nie blogują? Tego 
chcemy się dowiedzieć! 

Mamy już zebraną całkiem spora listę aktywnych biblio-blogerów, poszukujemy jednak no-
wych, świeżych i lubiących pisać osób, które prowadzą blogi o cieniach i blaskach naszej pracy! 

CZEKAMY NA INFORMACJE O BIBLIOTEKARSKICH BLOGACH 

możecie skorzystać z formularza na podstronie bibliologów: http://pulowerek.pl/biblioblogi/  
Maciek Rynarzewski 

Źródło: Pulowerek, data dostępu 19.08.2013 
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Czytanie Fredry 

W 2013 roku przypada 220 rocznica urodzin hrabiego Aleksandra Fredry. Z tej 
okazji zapraszamy na wspólne czytanie dzieł tego twórcy już 7 września. Akcja 
została zainicjowana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. 

Od 4 do 6 września 2013 roku w placówkach oświatowych Wrocławia 
będziemy czytali dzieła A. Fredry. W sobotę 7 września 2013 roku o godz. 12.00 
w Rynku, przy Pomniku Aleksandra Fredry akcję zainauguruje Tytus de ZOO, 
czytając wspólnie z wrocławianami „Małpę w kąpieli”.  

Z balkonu Muzeum Pana Tadeusza aktorzy oraz znani i lubiani wro-
cławianie będą czytali fragmenty dzieł wybitnego komediopisarza.  
Zapraszamy wrocławian do wspólnej zabawy z twórczością mistrza komedii.  
Źródło: Portal Księgarski, data dostępu 30.08.2013 

Rynek 23 w remoncie: Matras w trakcie poważnej inwestycji 

Trwa generalna przebudowa księgarni Matras na krakowskim Rynku Głównym. Wiadomo już, że 
w zabytkowym lokalu o 400-letniej tradycji księgarskiej pojawią się specjalne sale poświęcone znamie-
nitym postaciom polskiej literatury: noblistom Wisławie Szymborskiej oraz Czesławowi Miłoszowi. Każ-
de z pomieszczeń będzie urządzone inaczej. W księgarni powstanie też kawiarnia.  

„Fakt, że Empik, nasz konkurent, zamyka swój lokal, a my właśnie inwestujemy pieniądze 
w nowy wygląd, świadczy o tym, że książka wciąż jest atrakcyjnym biznesem. Wymaga jednak większej 
uwagi i dobrego pomysłu na sposób jej zaproponowania klientowi” - mówi na łamach „Dziennika Pol-
skiego” Mariusz Rutowicz, prezes Matrasa.  
Źródło: Rynek Książki.pl, data dostępu 12.08.2013 

Trzeci Salon Bibliotek 

Serdecznie zapraszamy Biblioteki do udziału w trzecim Salonie Bibliotek, który od-
będzie się w dniach 28 listopada - 1 grudnia, w Arkadach Kubickiego na Zamku 
Królewskim w Warszawie podczas XXII Targów Książki Historycznej. W ramach Sa-
lonu Bibliotek będzie miało miejsce seminarium nt. nowej publikacji SBP, spotkania 
autorskie, czytanie legend i konkurs z nagrodami dla dzieci. 

Biblioteki mogą bezpłatnie wypromować swoje publikacje historyczne 
w przygotowywanym „Katalogu publikacji historycznych bibliotek”, a także na sto-

isku SBP podczas targów. Wszystkie biblioteki zachęcamy do udziału - nawet jeśli nie posiadają ksią-
żek o tematyce historycznej mogą nam przesłać swoje ulotki czy gratisy, dzięki którym będziemy mogli 
reklamować ich placówki. 

Na propozycje publikacji historycznych do katalogu czekamy do 31 sierpnia. Wszelkich infor-
macji na ten temat udziela Marta Lach, tel. 827 52 96, m.lach@sbp.pl 

Przedsięwzięcie jest organizowane przy współpracy Instytutu Książki i współfinansowane ze 
środków MKiDN. 
Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 23.08.2013 

________________________________________________________________ 

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

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

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

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

SBP/268166269865948?sk=wall 

 

 
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). 

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.  


