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NOWOŚCI WYDAWNICZE 

Małe biblioteki w globalnej wiosce: Biuletyn EBIB nr 9/2012 (136) 

● Bożena Grocholska — Felieton wstępny: http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-136-spis/1458-
ebib-92012-1361  

Artykuły 
● Jens Thorhauge — Program dla nowej biblioteki. W stronę społeczeństwa wiedzy: trzy etapy zmian w 

nowoczesnych bibliotekach: http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-136-spis/1462-ebib-
92012-1362  

● Beata Leńczuk — Bachmińska - Globalne narzędzia, lokalna komunikacja: 
http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-136-spis/1463-ebib-92012-1363  

● Mariola Talewicz — Więcej niż biblioteka: http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-136-
spis/1465-ebib-92012-1364  

● Jadwiga Staromiejska — Jednoosobowa? biblioteka naukowa: 
http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-136-spis/1455-ebib-92012-1365  

Badania, teorie, opinie 
● Kieran Hixon — Współpraca w środowisku wiejskim – biblioteki wiejskie jako centra cyfrowego świa-

ta XXI wieku: http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-136-spis/1459-ebib-92012-1366  
Wywiad 
● Aneta Kowalska — Biblioteca, bibliotecario, la cooperación internacional... — wrażenia z praktyki 

Erasmus w polskiej bibliotece 
Sprawozdania 
● Izabela Wiencek, Joanna Milewska-Kozłowska — Peregrynacja do Bazylei, miasta drukarzy: 

http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-136-spis/1457-ebib-92012-1368  
● Olga Schabowicz — 2500 km od domu — sprawozdanie z praktyki w bibliotece w Stavropolu: 

http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-136-spis/1464-ebib-92012-1369  
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My, dzieci sieci: wokół manifestu  

My, dzieci sieci: wokół manifestu / oprac. zbioru Marta Skot-
nicka. Warszawa: Fundacja Nowoczesna Polska, 2012,– 62 s.; 
ISBN 978-83- 61730-06-4  

We wstępie do antologii My, dzieci sieci: wokół manifestu Jarosław Lipszyc 
pisze: 
„Sieć przerosła świat na wskroś. Kimkolwiek jesteśmy i cokolwiek robimy, 
robimy to w relacji z siecią i w sieci. Dlatego nie możemy sobie pozwolić na 
brak refleksji nad siecią. Wśród zebranych przez nas tekstów są materiały 
literackie i postulatywne. Jest krytyka i analiza. Ale wszystkie one mają jeden 
cel: budować świat, który byłby choć trochę lepszy od tego, który mamy dziś. 
Ocalić to, co dobre, uniknąć zagrożeń, wyeliminować problemy. [...] zebrali-
śmy w jedną pozycję kilkanaście głosów intelektualistów, głównie ze średniego 
pokolenia, którzy w ten czy inny sposób, mniej lub bardziej dosłownie, podjęli 

dialog z manifestem Czerskiego. Nie wyczerpuje to bynajmniej potrzeby dalszej dyskusji. Tekst Czer-
skiego jest gęsty i wielowątkowy nie tylko dlatego, że wymusza to literacka forma manifestu. Czerski 
świadomie czerpie z tradycji kilkudziesięciu lat refleksji nad siecią. Kiedy pisze, że »informacja chce być 
wolna«, tym samym stawia nas przed całym wagonem cyberaktywistycznych tekstów. Chcemy, by ta 
debata trwała nadal.” 
Zapraszamy do lektury i do dyskusji! 

Spis treści 
● Wstęp  
● Agata Nowotny, Dorota Kabała: Gra w otwarte projekty. Dizajn i innowacje w dobie wolnych 
licencji  
● Urszula Pawlicka: Odnawialne źródła energii  
● Kuba Przybyłowski: Kiedyś było inaczej. Teraz jest lepiej 
● Emanuel Kulczycki: Przepraszam, czy oprócz praw do mojego tekstu nie zechciałby Pan za-

brać jeszcze moich organów?  
● Radek Czajka: Egzemplarz umarł  
● Paweł Kozioł: Sieć, w którą każdy łapie swoją Mongolię  
● Marta Klimowicz: Edukacja medialna ǳieci sieci  
● Mirek Filiciak: Czekając na utopię  
● Sylwia Chutnik: ǲieci złapane w sieci  
● Maria Świetlik: ACTA – polityka i emocje  
● Roman Bromboszcz: ǲieci wideo. O pokoleniu i jego otoczeniu medialnym  
● Tamara Bołdak-Janowska: Modyfikacja: my i my  
● Piotr Czerski: My, ǳieci sieci  

Dokument online: http://prawokultury.pl/media/entry/attach/my-dzieci-sieci-
wok%C3%B3%C5%82-manifestu.pdf  
Zdjęcie na okładce: Nina Matthews Photography@Flickr, CC BY 2.0 
Źródło: Prawo Kultury, data dostępu 29.12.2012 
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Z badań nad książką i księgozbiorami historycznymi  

 
W 2011 roku ukazał się piąty tom serii „Z badań nad książką i księgozbiorami 
historycznymi”, stanowiącej kontynuację ukazujących się od 1975 roku 
„Z badań nad polskimi księgozbiorami historycznymi”. W oczekiwaniu na ko-
lejny tom przypominamy, że pierwszy i drugi tom nowej serii dostępne są 
w bibliotece cyfrowej BUW: 

http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=12&from&dirids=1&ver_id=37&lp=3&QI=
D6E0F2435F5AEBA9FBAAAF98DECD4658-19;  

http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=11&from&dirids=1&ver_id=36&lp=2&QI=
D6E0F2435F5AEBA9FBAAAF98DECD4658-19). 
 
Źródło: Książka rękopiśmienna, inkunabuł, starodruk, data dostępu 
29.12.2012 

INFORMACJE DLA FACHOWCÓW 

Biblioteka w mieście Dalian w Chinach  

 
 
Biblioteka w mieście Dalian w Chinach jest pro-
jektem konkursowym pracowni 10 Design, doce-
nionym przez The American Institute of Archi-
tects. Według ekspertów AIA ten projekt jest in-
teresujący i bardzo dynamiczny. Taki kształt 
obiektu pozwolił na stworzenie kameralnych 
przestrzeni na dziedzińcach bibliotek oraz budy-
nek otwierający się na otaczając krajobraz. Jak 
Wam się podoba?:) 
 
 
 
Źródło: ibuk.pl, data dostępu 29.12.2012 

 
 
 
 
 
 
 

Dzień Domeny Publicznej!  
Warszawa, 4 stycznia 2013 roku 

Jak co roku Koalicja Otwartej Edukacji (w tym EBIB) ser-
decznie zaprasza 4 stycznia 2013 roku do lokalu państwo-
miasto w Warszawie na wspólne świętowanie Dnia Domeny 
Publicznej. Zaczynamy o 18:00 prezentacją twórców, któ-
rych dzieła przechodzą do Domeny Publicznej oraz dyskusją 
o korzystaniu z jej zasobów w wirtualnych projektach. 

Od godziny 20:00 zapraszamy do wspólnej zabawy 
i oglądania filmów z Domeny Publicznej. W planach mamy 
również happening oparty o wymianę darów Kula opisany 

przez Bronisława Malinowskiego. Listę twórców, którzy przechodzą do DP z dniem 1 stycznia 2013 ro-
ku można znaleźć na blogu KOED: http://koed.org.pl/blog/2012/12/21/zapraszamy-na-dzien-
domeny-publicznej-2013/. 
● Adresy i szersze informacje na stronie KOED: http://koed.org.pl/blog/2012/12/21/zapraszamy-na-
dzien-domeny-publicznej-2013/  

Bożena Bednarek-Michalska 
Źródło: Elektroniczna Biblioteka: portal bibliotekarzy i pracowników informacji, data dostępu 
30.12.2012 
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Polska otworzy zasoby publiczne dla osób prywatnych: korzyści dla gospo-
darki szacuje się na 5-10 mld zł  

Rozpoczynają się konsultacje społeczne do 
projektu ustawy o otwieraniu zasobów 
w instytucjach publicznych, czyli książek, 
danych, zdjęć, dzieł sztuki, nagrań filmo-
wych czy muzycznych. Z deklaracji Mini-
sterstwa Administracji i Cyfryzacji wynika, 
że prace nad dokumentem mają zakończyć 
się w przyszłym roku, tak by nowe rozwią-
zania weszły w życie w 2014 roku. 

 – Po pierwsze, ustawa będzie po-
rządkowała ramy prawne dla otwierania 
zasobów. Po drugie, będzie tworzyła różne 
możliwości dla zapewnienia legalności do-
stępu do tych zasobów poprzez albo odpo-

wiednie licencje albo umowy z autorami – mówi Agencji Informacyjnej Newseria Michał Boni, minister 
administracji i cyfryzacji.  
W praktyce oznacza to, że zostanie wprowadzone precyzyjne rozróżnienie między zasobem publicznym 
a informacją publiczną, a skorzystać mają na tym wszystkie grupy zawodowe: od nauczycieli 
i naukowców po artystów.  

Jak wynika z wyliczeń Komisji Europejskiej, bezpośrednie korzyści z otwierania zasobów pu-
blicznych szacuje się w całej Europie na około 27 mld euro, a pośrednie nawet na 140 mld euro. 
Szczegółowych statystyk dla Polski nie ma, ale ministerstwo prognozuje, że mogą one sięgnąć 5-10 mld 
zł. 

 – W tej ustawie nie będzie żadnych przymusów. Będą warunki do tego, żeby można było na 
sensownych zasadach otwierać zasoby, bo to jest nam wszystkim potrzebne – podkreśla Michał Boni.  

Pierwszym krokiem ma być udostępnianie zasobów na potrzeby osób prywatnych, a kolejnym – 
także dla celów komercyjnych, a to oznacza, że będzie można zarabiać na ich przetwarzaniu.  

Trwają także prace nad platformą e-podręczniki, która umożliwi dostęp do 18 multimedialnych 
podręczników, przeznaczonych do nauczania 14 przedmiotów w szkole podstawowej, gimnazjum 
i szkołach ponadgimnazjalnych. Do końca 2013 roku planowane jest przygotowanie wersji testowych 
książek do matematyki, a wszystkie podręczniki oraz 2,5 tys. materiałów dodatkowych ma być udo-
stępnionych na zasadach pełnej otwartości w 2015 roku.  

 – Ale też pamiętajmy o tym, że w dziedzinie edukacji, nauki, kultury mamy jeszcze dużo zaso-
bów, które właściwie wymagają pracy technicznej tzn. najpierw zdigitalizowania, a później ułożenia 
w portale i stworzenia warunków łatwego dostępu – podkreśla Michał Boni. I wskazuje: – To dotyczy 
również zasobów Głównego Urzędu Statystycznego, map, które mamy przygotowane w formule geopor-
talowej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. 

GUS przygotowuje Portal Geostatystyczny, który w sposób przestrzenny będzie prezentował 
dane ze spisów powszechnych, w tym te dotyczące demografii, edukacji, niepełnosprawności, dzietno-
ści kobiet. Tymczasem już dziś swoje zasoby udostępniają m.in. Biblioteka Narodowa i Muzeum Sztuki 
Współczesnej.  

 – Jesteśmy gotowi do tego, żeby każda instytucja krok po kroku dawała najpierw dostęp do 
przeglądania, a z czasem coraz większe możliwości, aż do pełnego wykorzystywania, respektując oczy-
wiście zasady prawa autorskiego – podkreśla minister.  

Do finansowania działań będą wykorzystane środki z nowej perspektywy finansowej w UE, 
a będzie to możliwe dzięki uruchomieniu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa o wartości 10 mld zł.  

 – Chcemy, żeby w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa była część, którą nazywamy ROSA 
(repozytorium otwartego społeczeństwa – red.). Mieliśmy i mamy jeszcze bardzo dobry program do 
2015 roku „Kultura plus”, który pozwala na digitalizowanie zasobów – dodaje Michał Boni. 
Źródło: Newseria, data dostępu 17.12.2012 

Otwarte zasoby – zaczynamy konsultacje założeń do nowej ustawy 

Zapraszamy do konsultacji założeń do ustawy o otwartych zasobach publicznych. 
Projektowana ustawa będzie regulowała zasady nabywania, udostępniania 

oraz ponownego wykorzystywania zasobów publicznych. Jaki cel nam przyświeca? 
Ułatwienie dostępu i stworzenie możliwości wykorzystywania wiedzy to wielka szan-
sa rozwojowa, przed którą stoi nasz kraj i my wszyscy. Dla gospodarki zasoby te są 
kluczowym kapitałem, mają też istotne znaczenie społeczne, ponieważ wpływają na 
jakość i skuteczność edukacji, badań i rozwoju, dynamiki kultury oraz szeroko po-
jętej innowacyjności. 

Uwagi i opinie do projektu założeń można zgłaszać na portalu mamzdanie.org.pl do 21 stycz-
nia 2013 roku. Dokument dostępny jest też w Biuletynie Informacji Publicznej MAC: 



 5 5 5

http://mac.bip.gov.pl/prawo-i-prace-legislacyjne/projekt-zalozen-projektu-ustawy-o-otwartych-
zasobach-publicznych.html. [...]  
● Całą informację znajdziesz na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji:, data dostępu 
28.12.2012 

Przepraszam, czy oprócz praw do mojego tekstu nie zechciałby Pan zabrać 
jeszcze moich organów? 

Puk, puk. Drzwi się otwierają i widzimy dwóch mężczyzn 
w białych kitlach pytających: „Czy możemy wziąć pańską 
wątrobę? Zgodnie z zasadami przed pobraniem musi pan 
umrzeć. Ale proszę się nie martwić! Te pobrane organy 
uratują ludzkie życie”. Absurd, prawda? Jasne, przecież 
to słynny skecz 

[http://www.youtube.com/watch?v=YnHhJ48nqGw] 
z ”Sensu życia według Monty Pythona”. Pokuśmy się 
o małą trawestację, dobrze? 

Klik, klik. Po trzech latach pracy nad projektem, 
który został sfinansowany z własnej kieszeni lub z grantu 
badawczego, autor przesyła artykuł do czasopisma i sły-
szy od redaktora: „Dziękujemy za przesłany tekst. Za jego 
opublikowanie należy zapłacić 1000 dolarów. Po publika-

cji nie będzie mógł go pan nigdzie przedrukować, zamieścić na swojej stronie domowej, w żadnym re-
pozytorium. Tylko czytelnicy, którzy zapłacą 39 dolarów, będą mogli przeczytać pana tekst. Oddaje pan 
wszystkie autorskie prawa majątkowe do swojego dzieła”. To już nie absurd, to czysta rzeczywistość 
w świecie naukowym. 

Historia jakich tysiące: Wielki Wydawca kontra Autor. Autor przychodzi do wydawnictwa, kła-
dzie maszynopis na stole i drżącym głosem pyta: „czy go wydrukują?”. I właśnie w tym miejscu mogła-
by się zacząć kolejna opowieść o tym, jak to słaba, biedna jednostka jest rozwałkowywana przez ma-
chinę molochów wydawniczych. Cała historia kończyłaby się umoralniającym podsumowaniem, jak to 
we współczesnym świecie autor niosący „kaganek wiedzy” jest tępiony przez prawa rynku. 

Ale to nie tak. To gnębienie nie wynika tylko z postawy Wielkich Wydawców – jego źródło tkwi 
przede wszystkim w postawie i niewiedzy autorów. Tak, proszę Państwa, autorzy bywają sami sobie 
winni, bowiem nie zauważyli, że zmienił się świat. Nie chodzi o żadne internety, internautów, czy świa-
ty wirtualny – nic takiego nie istnieje. Chodzi o prostą rzecz: wydawcy pozwolili sobie na bardzo dużo 
dlatego, że autorzy mylą „prestiż wydawcy” z „dostępem do ich dzieła”. Po prostu. 

Jeszcze do niedawna było to zrozumiałe – ale tylko wtedy, kiedy pod terminem „dystrybucja” 
rozumiało się dostęp do sieci księgarni. Teraz dystrybucja i dostęp do tekstów może się zacząć wraz 
z uruchomieniem przeglądarki internetowej. 

Najwięksi się zbuntowali, najmniejsi jeszcze tego nie zauważyli. Wiosną 2012 roku jeden z naj-
lepszych i najbogatszych uniwersytetów na świecie skierował apel do naukowców, aby ci przestali wy-
syłać teksty do wydawców sprzedających swoje czasopisma w pakietach. W ten sposób Uniwersytet 
Harvarda pokazał, że ktoś przekroczył granicę przyzwoitości. Cała sprawa nabrała większego rozgłosu, 
gdy jeden z najsłynniejszych matematyków – Tim Gowers – laureat medalu Fieldsa (odpowiednika No-
bla w matematyce) i bardzo aktywny bloger napisał, że nie będzie pracował na rzecz Elseviera – wy-
dawcy, który wydaje najbardziej prestiżowe czasopisma matematyczne na świecie. Gowers przeciwsta-
wił się polityce wydawniczej giganta, który sprzedaje czasopisma w pakietach (słabe czasopisma dołą-
czane do dobrych) oraz popiera SOPA – projekt ustawy, mającej uniemożliwić zamieszczanie przez au-
torów ich własnych artykułów w sieci (w wersji po recenzji wydawniczej). 

Gowers mógł sobie na to pozwolić. Jego pozycji naukowej nikt nie podważy. Nie musi się też 
martwić o zrobienie habilitacji w Polsce. Może wybierać takie czasopisma, w których chce publikować. 
Może patrzeć na politykę wydawniczą i dopiero wtedy decydować. 

Autor może wybrać, ale się nie zna. A co może zrobić polski naukowiec? Powinien się uczyć od 
Gowersa i robić dokładnie to samo. Nie jest tak, że jesteśmy zmuszani do oddawania swoich prac na-
ukowych wydawnictwom, które łaskawie je opublikują, jeśli autor dorzuci odpowiednią sumkę do 
kosztów druku (lub sfinansuje wszystko w całości, np. z grantu), nie będzie sobie rościł praw do hono-
rarium, a po opublikowaniu nie będzie miał najmniejszej ochoty i możliwości umieszczenia wersji elek-
tronicznej w sieci. Bo tak to najczęściej wygląda – szczególnie w przypadku wydawania monografii 
w naukach humanistycznych i społecznych. 

Ile to już rozmów przeprowadziłem z autorami, którzy nagle oświeceni podstawową wiedzą 
z zakresu prawa autorskiego, mówili: „no to ja straciłem swoją książkę, nie mogę już nic z nią zrobić”. 
Kiedy zadaję pytanie: „A jaką umowę podpisałeś /podpisałaś?” – wówczas najczęstszą odpowiedzią jest: 
„Nie wiem, ale chyba oddałem wszystkie prawa i nic nie mogę z tym zrobić. A jak zrobię, to złamię pra-
wo”. A ja zawsze wówczas dodaję: „I przyjdą zabrać ci nerkę, bo też się jej w umowie zrzekłeś?”. 
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W skeczu Monty Pythona dwóm panom w białych kitlach, którzy pobierają wątrobę od „dobro-
wolnego dawcy”, żona dawcy tłumaczy, że jej mąż chodzi do biblioteki, widzi, że ktoś coś tam podpisu-
je. I on też podpisuje, a potem wraca do domu pełen dobrych intencji. 

I autor też ma takie dobre intencje. Pracuje nad artykułem i książką, chce rozwijać siebie i po-
większać wiedzę o świecie. Jest pełen dobrych intencji i idzie do wydawnictwa. Które też jest pełne do-
brych intencji. I książka się ukazuje, artykuł zostaje opublikowany i… koniec bajki. Bowiem autorzy 
najczęściej nie dbają o swoje interesy, a potem narzekają. Nawet jeśli wszystkim nieszczęściom, które 
ich spotykają, sami na siebie ściągnęli, to zawsze znajdą tych Innych. I to właśnie Oni są odpowie-
dzialni za całe zło. 

Kiedy już przychodzimy do wydawnictwa, to trzeba dbać o własne dobro, a nie o interesy wy-
dawnictwa. Interesować się umową, zapisami, polami eksploatacji. A najlepiej to tym wszystkim zain-
teresować się przed wyborem miejsca publikacji. Przecież funkcjonuje tyle dobrych marek, które po-
zwalają umieszczać materiały w sieci, funkcjonują prestiżowe czasopisma, które publikują w modelu 
Open Access. To czego zatem brakuje polskim naukowcom? 

Wiedza i wiedza. I wiedza. Brakuje im wiedzy, wiedzy, wiedzy i jeszcze raz wiedzy. Kiedy opu-
blikowałem swoją książkę w wydawnictwie naukowym na licencji Creative Commons, dostałem mnó-
stwo maili z pytaniem: „Jak udało się Panu przekonać wydawnictwo do tego? Przecież to niewykonal-
ne!”. To banalne: po prostu powiedziałem, że chcę wydać książkę na takiej licencji. Koniec kropka. 

Kilka dni temu miałem przyjemność rozmawiać z panią dyrektor pewnego dużego wydawnic-
twa naukowego, składałem bowiem tam propozycję książki, która ukaże się w ramach większego pro-
jektu. Oprócz podstawowych szczegółów podałem tam również, że chcę, aby książka ukazała się na 
licencji CC BY 3.0. Musiałem dopowiedzieć, co to oznacza, wyłożyłem wszystkie podstawowe elementy 
tej licencji, aby usłyszeć odpowiedź: „Nie ma sprawy”. W wydawnictwach też pracują rozsądni ludzie. 

Przestałem się już łudzić, że autorzy naukowi sami zrozumieją, że świat się zmienił. Że nie 
mamy jednego wielkiego wydawcy książek naukowych i czterech czasopism na krzyż. Świat wydawni-
czy otworzył się – możemy sami decydować. Oczywiście trzeba jasno powiedzieć: jeżeli w poszukiwaniu 
czasopism naukowych narzucimy filtr, że mają publikować materiały w otwartym dostępie, to na wej-
ściu większość z nich odrzucamy. W przypadku polskich czasopism będzie to jakieś 90% procent, jeśli 
nie więcej. No i co z tego? 

Przecież jak wyślemy artykuł do czasopisma, które nie pozwala udostępniać własnych tekstów, 
samo ich nie udostępnia, a jedynie publikuje numer w nakładzie 200 egzemplarzy, to kto przeczyta 
nasz tekst? Recenzent, redaktor, składacz publikacji i korektor? Bez przesady, chyba nie po to pisze-
my, prawda? 

Czego chce naukowiec? Sprawa jest prosta: to, czego chce naukowiec, który publikuje swoje 
prace, sprowadza się do kilku rzeczy. Chce, aby go czytano, cytowano, przywoływano. To daje mu sa-
tysfakcję, uznanie w środowisku, a pośrednio pieniądze na badania i wynagrodzenie. Proste, prawda? 

Czy zatem instytucje zarządzające nauką w Polsce nie mogłyby bardziej postarać się o wyedu-
kowanie naukowców w zakresie ich własnych praw? Przecież to leży również w interesie tych instytucji. 
Ja wiem, że na szczeblu ministerialnym powstają podstawowe inicjatywy w zakresie wspierania otwar-
tego dostępu – i chwała im za to! Ale na nic to będzie, jeśli naukowcy nie zrozumieją zasad działania 
„nowego świata”. Bo dla nich to jest wciąż terra incognita. I nie ma się co im dziwić, naukowcy bowiem, 
którzy są dziećmi sieci, staną się liczniejsi dopiero za kilka lat. Badacze są wciąż „dziećmi pióra”, któ-
rym zdarza się obrażać na nowy świat – tak samo jak mnisi ze skryptorium obrażali się na maszynę 
Gutenberga.  

 
Skąd ten tekst? Tekst ten został napisany specjalnie do antologii My, dzieci sieci: wokół manifestu 
[http://prawokultury.pl/newsy/noworoczna-antologia-my-dzieci-sieci-wokol-manife/], która dzisiaj 
ma swoją premierę. We wstępie do antologii Jarosław Lipszyc napisał: 

Sieć przerosła świat na wskroś. Kimkolwiek jesteśmy i cokolwiek robimy, robimy to w relacji z 
siecią i w sieci. Dlatego nie możemy sobie pozwolić na brak refleksji nad siecią. Wśród zebra-
nych przez nas tekstów są materiały literackie i postulatywne. Jest krytyka i analiza. Ale 
wszystkie one mają jeden cel: budować świat, który byłby choć trochę lepszy od tego, który 
mamy dziś. Ocalić to, co dobre, uniknąć zagrożeń, wyeliminować problemy. 
Bardzo dziękuję Redaktorom i Autorom antologii za zaproszenie mnie do tak wyśmienitego 

grona reflektujących nad siecią:) 
Emanuel Kulczycki 

● Pobierz antologię: http://prawokultury.pl/media/entry/attach/my-dzieci-sieci-
wok%C3%B3%C5%82-manifestu.pdf  
● Zdjęcie wykorzystane jako ilustracja w tym wpisie jest udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 2.0 
(autor: tachi). 
Źródło: Warsztat badacza komunikacji, data dostępu 29.12.2012 
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Znane są założenia reformy w szkolnictwie wyższym: ma ona m.in. uratować 
dobre uczelnie niepubliczne 

Stypendia naukowe od pierwszego roku 
studiów i ułatwienia dla tych, którzy zaczy-
nają studia mając więcej niż 25 lat. Ponad-
to więcej pieniędzy na badania 
i promowanie młodych naukowców. To za-
łożenia do reformy, którą chce przeprowa-
dzić Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego. Właśnie trwają konsultacje nowych 
przepisów.  

Nowe rozwiązania mają podnieść 
jakość kształcenia na wyższych uczelniach, 
a także uchronić te najlepsze przed skut-
kami niżu demograficznego. W tej chwili 
najbardziej dotyka on uczelnie niepubliczne 

– trwają właśnie postępowania likwidacyjne dotyczące 24 z nich. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego stawia na silne instytucje państwowe i konsolidację uczelni niepublicznych.  

 – Niż demograficzny dotarł do nas w dramatyczny sposób. Dlatego staramy się w szkolnictwie 
wyższym wprowadzić reguły, które doprowadzą do tego, że niż demograficzny nie dotknie najlepszych 
uczelni, przede wszystkim uczelni niepublicznych, bo to one są tym głównie zagrożone, a także stara-
my się ukierunkować efekty niżu demograficznego na te złe uczelnie niepubliczne, które sprzedają dy-
plomy, nie gwarantując jakości kształcenia – wyjaśnia w rozmowie z Agencją Informacyjną Newseria 
prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego.  

Nie oznacza to jednak, że kryzys – i finansowy i demograficzny – dotyka w równym stopniu 
wszystkie szkoły prywatne. Dobrze radzą sobie choćby te, które wyspecjalizowały się w określonym 
profilu kształcenia.  

 – Najlepsze uczelnie niepubliczne, które mają uprawnienia doktorskie lub habilitacyjne radzą 
sobie nie najgorzej w obecnej sytuacji, ale też te uczelnie niepubliczne, które mają status licencjacki, 
zawodowy, ale od dawna już praktycznie przygotowują studentów do wykonywania zawodu, np. Wyż-
sza Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu – mówi minister Kudrycka.  

Jednym z pomysłów na zwiększenie liczby studentów są ułatwienia w podjęciu dalszego 
kształcenia dla osób powyżej 25. roku życia. W Polsce studiuje tylko 5 proc. osób w tym wieku. 

 – Staramy się wprowadzić zasadę, aby osoby po skończeniu 25. roku życia miały możliwość 
kształcenia i to w niemniejszym zakresie niż osoby bezpośrednio po maturze. Chodzi o to, aby te osoby 
mogły wykorzystywać swoje doświadczenie zawodowe, swoje pasje i osobiste zainteresowania, a także 
uczestnictwo w różnych kursach i znajomość języków obcych – wyjaśnia Barbara Kudrycka. 

Tacy studenci będą mieli zmniejszony program kształcenia, a jednocześnie ich wiedza 
i umiejętności mają być wykorzystane w czasie jego realizowania. 

Kolejne zmiany, nad którymi pracuje resort nauki, dotyczą pomocy finansowej dla studentów.  
 – Planujemy wprowadzić specjalne stypendia naukowe już od pierwszego roku studiów, aby 

umowy ze studentami były zawierane w określonym terminie i aby te zobowiązania uczelni, które doty-
czą oceny wykładowców przez studentów czy też monitorowanie losów absolwentów, były realizowane 
w sposób prawidłowy – zapowiada minister Kudrycka.  

Zmiany dotykają już teraz samą Polską Komisję Akredytacyjną (PKA), która przeprowadza kon-
trole dotyczące jakości kształcenia na uczelniach.  

 – Chodzi o to, aby mniej było zajmowania się sprawami formalnymi, czyli sprawdzania doku-
mentów czy sprawozdań z posiedzeń komisji senatów, a więcej oceny efektów kształcenia. W większym 
zakresie Polska Komisja Akredytacyjna powinna oceniać to, jakie efekty wynoszą studenci ze studiów – 
mówi minister nauki. – PKA ma ostrzec maturzystów przed wyborem tych kierunków studiów, które 
nie gwarantują nie tylko jakości kształcenia, ale które po prostu wysysają z nich pieniądze – podkreśla 
Barbara Kudrycka.  

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce także, aby ukształtowały się w Polsce uczel-
nie badawcze, rozliczane nie tylko za dydaktykę, ale przede wszystkim za jakość prowadzonych badań 
naukowych i uczelnie zawodowe, które będą realizowały praktyczne profile kształcenia.  

 – W ten sposób ograniczymy bylejakość ogólnego kształcenia realizowanego na poziomie za-
wodowym – uważa minister nauki.  

Proponowane przez ministerstwo zmiany mają wejść w życie jesienią 2013 roku 
Źródło: Newseria, data dostępu 19.12.2012 
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List otwarty znad grobu do minister nauki Barbary Kudryckiej 

Nauka umiera w ciszy laboratoriów, bez gwizdów związkowców i wuwuzeli kibiców - napisał do nas 
prof. Adam Płaźnik  
Pani Profesor Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Szanowna Pani Minister! 
Zbliżający się koniec roku jest dobrą okazją do podsumowania i oceny funkcjonowania nowych zasad 
finansowania nauki w Polsce. Na początek krótka informacja o mojej osobie. Jestem kierownikiem za-
kładu w instytucie resortowym podległym ministrowi Arłukowiczowi. Chociaż z wykształcenia jestem 
lekarzem, pracuję od początku mojej kariery naukowej w zakresie badań podstawowych - neurobiolo-
gii, niemniej jednak w kontakcie z klinicystami. Nie jestem nieudacznikiem naukowym, nie bę-
dę przytaczał swoich osiągnięć naukowych: wystarczy wpisać moje nazwisko w przeglądarkę Web of 
Knowledge/Science. W ciągu ostatniego roku, zespoły kierowane przeze mnie zdobyły 4 granty finan-
sowane przez NCN. Wykształciłem ponad 15 doktorantów.  
Można by powiedzieć, że na tle tzw. średniej, jestem dzieckiem szczęścia. Dlaczego więc zdecydowałem 
się poświęcić trochę czasu aby napisać do Pani Minister, zamiast wziąć się za jakąś sensowną robotę? 
Otóż główną przyczyną jest postępująca desperacja i ogólne zniechęcenie mojego środowiska do walki o 
utrzymanie się na powierzchni. Przyczyną jest także rozczarowanie wobec niespełnienia deklaracji Pani 
Minister składanych w momencie obejmowania stanowiska i wprowadzania reformy finansowania na-
uki (miało być lepiej i sensowniej). […] 

Adam Płaźnik 
prof. dr hab. n. med.  

Zakład Neurochemii, Instytut Psychiatrii i Neurologii 
● Cały tekst: 
http://wyborcza.pl/1,75476,13107320,List_otwarty_znad_grobu_do_minister_nauki_Barbary.html#ixz
z2GHFLRGml, data dostępu 27.12.2012 

Walka z plagiatami – rząd sprawdzi każdą magisterkę 

Resort nauki chce ukrócić proceder plagiatowania prac naukowych. Pomóc ma w tym specjalny mini-
sterialny system, do którego bezpłatny dostęp zyskają wszystkie uczelnie. Będzie on porównywał każdą 
nową pracę z tymi, które już powstał.  

– Do tej pory dofinansowywaliśmy kilka komercyjnych programów antyplagiatowych. Teraz 
chcemy dać uczelniom wspólne narzędzie z jedną bazą danych – wyjaśnia DGP prof. Maria Orłowska, 
wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. 

Resort planuje stworzyć platformę, która będzie zbierała wszystkie prace licencjackie i magi-
sterskie powstające na uczelniach, także tych niepublicznych. Dzięki temu pracownik naukowy będzie 
mógł z łatwością porównać pracę studenta, którą sprawdza, z tymi, które już są w bazie. Wystarczy, że 
przepuści pracę przez system, który porówna tekst i wskaże, czy jakakolwiek jej część jest zbieżna 
z innymi będącymi już w systemie. Dzięki takiemu rozwiązaniu promotorzy będą mieli możliwość wy-
chwycenia nieprawidłowości już na etapie pisania pracy przez studentów. 

Przepisy, które zobowiążą uczelnie do przekazywania do rejestru tekstów prac, znajdą się 
w znowelizowanej ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i prawdopodobnie wejdą w życie już w paź-
dzierniku 2013 roku, czyli na początku nowego roku akademickiego. Każdy uczeń, podpisując umowę 
z uczelnią, będzie musiał się zgodzić na to, aby jego praca mogła trafić do systemu. Prace pozostaną 
jednak anonimowe. 

Do antyplagiatowej bazy na pewno trafią wszystkie teksty, które powstaną po 2013 roku. Jed-
nak resort nauki liczy, że uczelnie zgodzą się również przekazać do niej zgromadzone w swoich archi-
wach elektroniczne wersje prac wcześniejszych absolwentów. Z systemu, obok pracowników nauko-
wych, korzystać będzie mogła także Państwowa Komisja Akredytacyjna – pomoże jej to ocenić poziom 
edukacji na poszczególnych kierunkach i uczelniach. Nowy system ułatwi zweryfikowanie, jak pracują 
promotorzy i jak często dochodzi do powstawania plagiatów robionych przez studentów danej placów-
ki. Sami studenci do bazy nie będą mieli dostępu. 

Dokładnych statystyk dotyczących tego, ile prac plagiatowanych jest na uczelniach, nie pro-
wadzą ani Ministerstwo Nauki, ani policja, ani żadna inna instytucja. Niezależni eksperci twierdzą jed-
nak, że skala zjawiska – choć niezbadana – może być bardzo duża. I przywołują przykłady z krajów 
zachodnich. Analizy brytyjskiego Plagiarism Advisory Service pokazują, że z plagiatem spotyka się 
trzech na pięciu brytyjskich nauczycieli. Z kolei kilka tygodni temu niemiecki „Die Zeit” ujawnił wyniki 
dużych badań socjologicznych, podczas których przepytano ponad 2 tys. studentów i prawie 1,5 tys. 
naukowców wyższych stopniem. Główny wniosek, jaki po nich powstał – w ciągu ostatniego semestru 
co piąty niemiecki student popełnił plagiat. 
– Biorąc pod uwagę przysłowiowy niemiecki porządek i to, że tam ściąganie jest mocno piętnowane, 
można przypuszczać, że u nas skala plagiatowania jest jeszcze większa – uważa prof. Marek Rocki, szef 
Państwowej Komisji Akredytacyjnej. – Na 338 zbadanych przez nas prac w 25 co najmniej jedna czwar-
ta tekstu była skopiowana z internetu, przy czym analizowaliśmy ciągi o długości minimum 25 słów – 
dodaje naukowiec. Ale plagiatują nie tylko studenci. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów zajmująca 
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się sprawdzaniem prac naukowców tylko w tym roku podjęła pięć decyzji o wznowieniu postępowań 
habilitacyjnych. 

Klara Klinger Maciej Miłosz 
Źródło: Dziennik.pl - student, data dostępu 27.12.2012, [za:] Dziennik Gazeta Prawna 

MNiSW: publikacje naukowe powinny być dostępne za darmo w sieci 

Publikacje naukowe powinny być dla wszystkich dostępne za darmo w sieci - uważa Ministerstwo Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego. W połowie przyszłego roku ma określić jak szybko to nastąpi - poinformo-
wała w czwartek wiceminister nauki prof. Maria Elżbieta Orłowska.  

Teraz za dostęp do publikacji naukowych płacimy 160-170 mln rocznie. Przy czym do Wirtual-
nej Biblioteki Nauki, która jest utrzymywana za te pieniądze, dostęp ma ograniczona liczba osób: na-
ukowcy i studenci, ale już nie przedsiębiorcy czy managerowie w firmach - tłumaczyła minister Orłow-
ska. 

Wirtualna Biblioteka Nauki to rodzaj internetowego portalu, w którym pracownicy uczelni, in-
stytucji naukowych i akademickich mogą czytać czasopisma z baz takich jak Web of Science, Scopus, 
w tym tytuły takie jak Nature i Science. Opłata za dostęp do tych internetowych publikacji pochodzi 
z budżetu państwa. 

Jak wyjaśniła wiceminister nauki, model działania, w którym czasopisma naukowe sprzedają 
swoje treści czytelnikom i w ten sposób zarabiają, powoli odchodzi w przeszłość. Filozofia open access, 
coraz bardziej popularna na całym świecie, zakłada, że za opublikowanie artykułu płaci autor. A wy-
dawca czasopisma już nie pobiera opłat od czytelników i artykuły są po prostu dostępne w internecie 
dla wszystkich zainteresowanych. 

MNiSW uważa, że w taki sposób powinny być publikowane wyniki badań, które Polscy na-
ukowcy przeprowadzili za publiczne pieniądze. Jest gotowe płacić za te publikacje i liczy, że stopniowo, 
kiedy open access stanie się powszechniejszy, będzie mogło ograniczyć wydatki na prenumeratę płat-
nych czasopism. 

„W ten sposób możemy także wzmocnić współpracę nauki z gospodarką. Najnowsze, często 
przełomowe wyniki badań będzie mógł bowiem znaleźć np. inżynier zatrudniony w zakładzie przemy-
słowym czy przedsiębiorca działający w obszarze nowych technologii. Zainteresowani tym powinni być 
również sami autorzy publikacji. Kiedy ich artykuły znajdą się w otwartym dostępie, to na pewno wię-
cej osób je przeczyta” - oceniła Orłowska. 

W połowie 2013 roku resort nauki zamierza przedstawić harmonogram przechodzenia polskich 
publikacji naukowych na model open access oraz szczegółowe zasady opłacania publikacji w otwartych 
czasopismach. Przy czym fundusze na ten cel będą mogły być zagwarantowane dopiero w budżecie na 
2014 roku. 

Wiceminister podkreśliła jednocześnie, że model open access nie wiąże się z eliminacją po-
średników, czyli wydawnictw. „To one dokonują weryfikacji wartości merytorycznej publikacji, prze-
prowadzając proces recenzji. Latami budują swoją markę i ta marka później jest wyznacznikiem jako-
ści naukowej artykułów, publikowanych na ich łamach” - tłumaczyła. 

Poszczególne wydawnictwa mają różne koszty i cenniki w zależności od kraju, dziedziny nauki 
itp. W Wielkiej Brytanii opublikowanie jednego artykułu ma kosztować autora, według szacunków, 
średnio 3 tys. funtów. Średnia dla Unii Europejskiej jest szacowana na 2 tys. euro. 

Jak wyjaśniła minister Orłowska, MNiSW chce negocjować stawki z poszczególnymi wydawnic-
twami na poziomie całego kraju - wtedy dla wszystkich naukowców zainteresowanych publikacją 
w danym czasopiśmie stawka byłaby ta sama. Negocjacje obejmą zagraniczne czasopisma, które już 
oferują model publikacji open access, oraz wydawców polskich. 

„Jesteśmy jeszcze przed rozmowami z polskimi wydawcami” - zastrzegła Orłowska. 
Czasopisma naukowe w Polsce są subsydiowane przez resort nauki (kosztuje to obecnie ok. 

12 mln złotych rocznie). Ministerstwo przymierza się do utworzenia indeksu cytowań dla czasopism 
wydawanych w języku polskim. Pierwsze dane mają być zbierane w 2013 roku. 

Otwarty dostęp do publikacji wyników badań zrealizowanych za publiczne pieniądze to zalece-
nie Komisji Europejskiej. W lipcu KE wydała komunikat, w którym określiła, że wszystkie wyniki ba-
dań sfinansowanych w ramach programu Horyzont 2020 mają być publikowane w otwartym dostępie, 
a do 2016 roku 60 proc. wszystkich badań zrealizowanych w UE za publiczne pieniądze. 

Powodem jest z jednej strony chęć udostępnienia jak najliczniejszym odbiorcom artykułów pu-
blikowanych przez europejskich badaczy, a z drugiej wysokie koszty prenumeraty czasopism dla na-
ukowców. W ostatnich dwudziestu latach koszty dostępu do publikacji naukowych w UE rosły o 3,5 
proc. powyżej poziomu inflacji rocznie. 
Źródło: PAP - Nauka w Polsce, data dostępu 21.12.2012 
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Nowy wykaz czasopism punktowanych – 21 grudnia 2012 roku 

Stało się to, co się miało stać. Mamy nowy wykaz czasopism punktowanych sygnowany datą 21 grud-
nia 2012 roku. Zostały w nim uwzględnione (lub nie?) zastrzeżenia, które można było wysyłać do 
19 października 2012 roku – pisałem o tym w tym wpisie: 
http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/finansowanie-nauki/dzialalnosc-statutowa/ocena-jednostek-
naukowych/lista-czasopism-punktowanych/komunikaty/. 

 

Komunikat ze strony MNiSW 
Komunikat znajduje się na tej stronie: http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/finansowanie-

nauki/dzialalnosc-statutowa/ocena-jednostek-naukowych/lista-czasopism-
punktowanych/komunikaty/komunikaty/artykul/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-
w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-1/. A możemy w nim przeczytać: 

Informujemy, że zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom 
naukowym (Dz. U. 2012 r. poz. 877), ogłoszono w formie komunikatu wykaz czasopism naukowych 
http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/-1/Komunikat_-
_lista_czasopism_grudzie%C5%84_2012_z_dat%C4%85-1.pdf. 

Niniejszy komunikat był poprzedzony komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 17 września 2012 roku w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przy-
znawanych za publikacje w tych czasopismach. 

Zmiany wynikają z rozstrzygnięć Zespołu specjalistycznego do oceny czasopism naukowych dla 
potrzeb przyszłej oceny parametrycznej i sporządzenia wykazu wybranych czasopism naukowych. Wy-
kaz czasopism naukowych z dnia 20 grudnia 2012 roku będzie obowiązywał podczas oceny jednostek 
naukowych w 2013 roku do oceny publikacji z lat 2011–2012. 

Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części stanowiących załącznik do ww. komunika-
tu: 
1. części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających 

współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports 
(JCR)  
[http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/00/Czesc__A_ujednoliconego_wykazu_czas
opism.pdf]; 
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2. części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających 
współczynnika wpływu Impact Factor (IF)  
[http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/00/Czesc_B_ujednoliconego_wykazu_czaso
pism-2.pdf]; 

3. części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się 
w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)  
[http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/-
1/Czesc_C_ujednoliconego_wykazu_czasopism.pdf]. 

Emanuel Kulczycki 
Źródło: Warsztat badacza komunikacji, data dostępu 21.12.2012 

Termin składania wniosku o przyznanie kategorii naukowej  
oraz sposób liczenia punktów 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało komunikat 
[http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/finansowanie-nauki/dzialalnosc-statutowa/ocena-
parametryczna-jednostek-naukowych/ocena-jednostek-naukowych-od-2013-r/przewidywany-termin-
skladania-wniosku-o-przyznanie-kategorii-naukowej-jednostce-naukowej-i-przekazywania-ankiety-
jednostki-naukowej/] oraz listę najczęściej zadawanych pytań.  

Są to niezwykle ważne informacje: Termin składania w formie pisemnej wniosku o przyznanie 
kategorii naukowej jednostce naukowej i przekazywania w postaci elektronicznej ankiety jednostki na-
ukowej przewiduje się do 31 marca 2013 roku. Ankietę jednostki naukowej będzie można przekazywać 
za pośrednictwem systemu POL-on. Przewiduje się, że moduł systemu, pozwalający na wypełnienie 
i przekazanie ankiety jednostki naukowej, będzie udostępniony przed 31 stycznia 2013 roku. Osta-
teczne terminy będą ogłoszone w odrębnych komunikatach. 

 

„Często zadawane pytania” 
● Wszystkie zagadnienia znajdują się tutaj: http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/finansowanie-
nauki/dzialalnosc-statutowa/ocena-parametryczna-jednostek-naukowych/ocena-jednostek-
naukowych-od-2013-r/czesto-zadawane-pytania-odpowiedzi-na-pytania-zwiazane-z-kompleksowa-
ocena-dzialalnosci-naukowej-i-badawczo-rozwojowej-jednostek-naukowych/. Poniżej wypisałem „gorą-
ce tematy”. 
● Jaki wykaz czasopism punktowanych będzie obowiązywał podczas oceny jednostek naukowych 
w 2013 roku? 
● Do oceny dorobku publikacyjnego jednostek naukowych z roku 2009 będzie stosowany ujednolicony 
wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopi-
smach, ogłoszony w dniu 18 czerwca 2009 roku. 
● Do oceny dorobku publikacyjnego jednostek naukowych z roku 2010 będzie stosowany ujednolicony 
wykaz czasopism o naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopi-
smach, ogłoszony w dniu 25 czerwca 2010 roku. 
● Do oceny publikacji z lat 2011–2012 stosowany będzie ostatni ogłoszony w 2012 roku ujednolicony 
wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopi-
smach. 
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● To potwierdza to, o czym pisałem we wpisie Jak liczyć punkty za publikacje z lat 1999–2012: 
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/jak-liczyc-punkty-za-publikacje-z-lat-1999-2012/. 
● Zgodnie z opisem do punktu 2 ankiety jednostki naukowej wykaz powinien zawierać m.in. ”liczbę 
cytowań publikacji w poszczególnych latach objętych ankietą według Web of Science”. Jak należy to 
prawidłowo interpretować? Czy: 
○ cytowania dla danego nazwiska dla publikacji powstałych w latach 2009–2012 (np. Pan Kowalski 
popełnił 10 publikacji w 2009 roku – podajemy ich cytowania w latach 2009, 2010, 2011 i 2012, itd., 
czy też może: 
○ cytowania 2009–2012 wszystkich publikacji danego autora (jego całego dorobku naukowego), czyli 
np. Pan Kowalski publikuje od 2000 roku i my podajemy liczbę cytowań wszystkich jego prac w roku 
2009, następnie podajemy liczbę cytowań wszystkich jego prac w 2010 roku itd.? 
Druga interpretacja jest właściwa. 
○ Czy publikacja lub monografia naukowa, w której autor umieścił afiliacje w dwóch jednostkach na-
ukowych, może być zamieszczona w ankietach obu tych jednostek? 
Nie. W takim wypadku publikacja lub monografia naukowa, z wyłączeniem publikacji i monografii na-
ukowych wieloautorskich, może być zaliczona do dorobku tylko jednej, wskazanej przez autora jed-
nostki naukowej. W przypadku zamieszczenia publikacji o podwójnej afiliacji autora w ankietach 
dwóch jednostek naukowych, nie jest ona w ogóle uwzględniana przy kompleksowej ocenie. 

Emanuel Kulczycki 
Źródło: Warsztat badacza komunikacji, data dostępu 18.12.2012 

175 mln zł do zdobycia w kolejnych konkursach NCN 

W sumie 175 milionów złotych na projekty badawcze, staże i stypendia doktorskie mogą otrzymać na-
ukowcy w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki. Programy Maestro 4, Harmonia 4, 
Fuga 2 i premierowa Etiuda 1 już czekają na zgłoszenia uczonych.  

Nowością wśród ogłoszonych konkursów jest Etiuda, czyli konkurs o stypendia doktorskie. 
W ramach konkursu NCN przyzna 100 stypendiów o łącznej wartości 10 mln zł. Stypendyści otrzymają 
po 3 tys. zł miesięcznie w czasie przygotowywania rozprawy doktorskiej, nie dłużej jednak niż przez 
12 miesięcy. 

Mogą w nim brać udział badacze, którzy jeszcze nie mają stopnia doktora, ale mają już otwarty 
przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej lub otworzą go do 30 czerwca 2013 roku. 

Jednym z warunków otrzymania stypendium z NCN jest zaplanowanie odbycia stażu trwające-
go od 3 do 6 miesięcy w wybranym zagranicznym ośrodku naukowym. NCN pokryje koszty związane 
z podróżą do ośrodka zagranicznego i pobytem na miejscu. Stypendysta musi uzyskać stopień doktora 
w ciągu roku po zakończeniu pobierania stypendium. 

„Mam nadzieję, że nasze stypendia będą interesującą ofertą dla młodych naukowców. Pomogą 
im w szybkim zakończeniu przewodu doktorskiego z jednej strony, a z drugiej, dzięki obligatoryjnemu 
stażowi zagranicznemu, stworzą szansę na lepszy start kariery naukowej” – podkreśla przewodniczący 
Rady Narodowego Centrum Nauki prof. Michał Karoński. 

Fuga to kolejna edycja konkursu na staże podoktorskie, przeznaczonego dla badaczy rozpo-
czynających swoje kariery. Do zdobycia jest 25 milionów złotych na realizację 50 staży. 

„Konkursy Etiuda i Fuga są wyjątkowe w naszej ofercie. W drugim etapie oceny zapraszamy 
wybranych przez zespoły ekspertów kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne. Dzięki temu mamy moż-
liwość bardziej wnikliwej oceny oraz zwiększamy szansę na wybór tych naprawdę najlepszych” – pod-
kreśla dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Andrzej Jajszczyk. 

Do konkursu kwalifikują się naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora w latach 2008-2012 
lub otrzymają ten stopień do 30 czerwca 2013 roku. Staż finansowany przez NCN może trwać od roku 
do trzech lat. 

W konkursie Harmonia można starać się o pieniądze na realizację badań w ramach współpra-
cy międzynarodowej, np. przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze międzynarodowych urzą-
dzeń badawczych lub w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych. W puli konkursowej 
znajduje się 40 milionów złotych. 

Maestro to konkurs skierowany do doświadczonych naukowców prowadzących pionierskie ba-
dania naukowe. NCN sfinansuje projekty o budżecie od 500 tys. do 3 milionów złotych. W sumie na 
jego realizację przeznaczy 100 milionów złotych. 

Uczeni, którzy chcą wziąć w nim udział, powinni mieć co najmniej stopień naukowy doktora. 
Dodatkowo, w ciągu ostatnich 10 lat powinni m.in. opublikować co najmniej pięć publikacji w reno-
mowanych czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych, kierować realizacją co najmniej 
dwóch projektów badawczych. 

W tej edycji konkursu wprowadzono dodatkowy warunek: w projekcie należy uwzględnić stwo-
rzenie nowych, pełnoetatowych miejsc pracy dla przynajmniej jednej osoby ze stopniem doktora oraz 
przynajmniej jednego doktoranta. 

Wnioski należy złożyć za pośrednictwem systemu OSF do 15 marca 2013 roku. Szczegółowe 
informacje na temat konkursów dostępne są na stronie www.ncn.gov.pl. 
Źródło: PAP – Nauka w Polsce, data dostępu 23.12.2012 
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Weltbild Polska do zamknięcia: aktywa spółki nadal na sprzedaż  

Niemiecka grupa wydawnicza Verlagsgruppe Weltbild GmbH po-
stanowiła zakończyć działalność operacyjną na rynku pol-
skim. Prowadzone na przestrzeni minionych miesięcy poszukiwa-
nia i próby pozyskania partnera biznesowego dla całego oddziału 
polskiego nie przyniosły niestety zamierzonego efektu, dlatego 
w obliczu zaistniałej sytuacji udziałowcy Weltbild Polska podjęli 
decyzję o zamknięciu spółki - czytamy rozesłanym właśnie komu-
nikacie firmy Weltbild Polska.  

Jak poinformowała spółka, w ciągu najbliższych miesięcy 
firma przeprowadzi intensywną kampanię wyprzedażową. Całkowi-
te zamknięcie działań operacyjnych Weltbildu w Polsce przewi-
dziane jest na połowę 2013 roku.  

„Jednocześnie informujemy, że Weltbild nadal prowadzi 
rozmowy mające na celu sprzedaż najcenniejszych aktywów firmy, w tym znanego i cenionego wydaw-
nictwa Świat Książki” - podano w informacji dla mediów.  

„Dla rynku najlepsza byłaby sytuacja, w której ktoś by odkupił cały majątek przedsiębiorstwa 
spółki. Wtedy księgarń i punktów z tanią książką nie zalałaby może ogromna podaż tytułów z logo 
Świata Książki. Tytułów często bardzo dobrych, które na długo wyparłyby z rynku inne równie dobre 
pozycje. Sprawa jest niebagatelna, bo przecież w ofercie giganta są i czytadła, i książki historyczne, 
i poradniki, i książki ilustrowane, i klasyka literatury, i pozycje dla dzieci… Jeśli ktoś weźmie zapasy 
magazynowe razem z prawami do bieżącej oferty i wznowień, to nie wyprzeda tego za grosze. Jeśli same 
zapasy kupi duży operator na klasycznym rynku książki, dajmy na to: Empik, Matras, Olesiejuk, Wikr 
(potencjalnie Merlin czy Azymut, choć to mało realne), to nie wyprzeda od razu, przynajmniej nie 
wszystko, licząc na godziwą marżę będzie w stanie finansować przez długi czas zapasy. Ale jeśli to trafi 
do kilku firm handlujących tanią książką, to ja sobie i państwu bardzo współczuję, czeka nas okres 
niesłychanie nieprzyjemny” - pisze Łukasz Gołębiewski w szykowanym właśnie do wydania kolejnym 
numerze „Biblioteki Analiz”.  
Źródło: Rynek Książki.pl, data dostępu 20.12.2012 

Masz e-czytnik? Czytasz więcej książek - raport o e-bookach w Polsce 

Kindle Touch (fot. swiatczytnikow.pl) 

Ciekawi Cię, jak wygląda polski rynek e-booków? Raport przygo-
towany przez księgarnie Publio (należącą do Agora SA) 
[http://www.publio.pl/index.html] i serwis Świat Czytników 
[http://swiatczytnikow.pl/] rzuca trochę światła na tę kwestię. 
Opracowanie raportu znajdziecie poniżej. Warto go przejrzeć, bo 
wiele wskazuje na to, że e-booki [http://www.publio.pl/e-
booki.html] nad Wisłą rosną w siłę, a czytniki niedługo będą 

dosłownie wszędzie. I dobrze, bo z raportu wynika, że ten, kto ma czytnik, czyta więcej. Oczywiście po-
wstaje pytanie, czy fakt ten wynika z tego, iż czytnik sam w sobie zachęca do czytania, czy z tego, iż 
kupują go książkowe mole. 

Z mojego własnego doświadczenia wynika, że czytnik zachęca do czytania. Jasne, wcześniej 
także lubiłem czytać, ale książka mimo wszystko potrafi być nieporęczna (szczególnie grube tomiszcza). 
Czytnik jest w tym względzie lepszy i w efekcie używam go niemal zawsze, kiedy mam wolną chwilę, 
czy to w autobusie, czy podczas spaceru. Są to krótkie chwile, ale sumują się i koniec końców wycho-
dzi na to, że czytam dużo więcej. 

No ale dość moich prze-
żyć, rzućcie okiem na sam raport 
przygotowany przez Roberta 
Drózda ze Świata Czytników 
[http://swiatczytnikow.pl/jak-e-

czytaja-polacy-wyniki-ankiety-
publio-i-swiata-czytnikow/]. 

Po ponad miesiącu ma-
my wyniki ankiety Publio i Świa-
ta Czytników dotyczącej e-
czytania. Wpłynęło ponad 4000 
odpowiedzi. Jest to bardzo duża 
liczba i mówi sporo o popularno-
ści czytania e-booków. 

Co jest najważniejsze? Czytniki rządzą! Na jakim urządzeniu czytamy e-booki? 
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Jak widać - dominują czytniki z e-papierem (prawie 60%), następne są tablety 
[http://technologie.gazeta.pl/internet/0,104750.html?tag=tablety] i laptopy (po ok. 23%), dopiero po-
tem telefony (18%) i komputery stacjonarne [http://technologie.gazeta.pl/inter-
net/0,104750.html?tag=komputery]. 

5% respondentów korzysta z czytnika z ekranem LCD - a więc to 12x mniej niż czytniki z e-
papierem. Prawie 4% e-booki drukuje... […] 

Paweł Płaza / Robert Drózd 
● Cały artykuł na portalu: Gazeta.pl – technologie, dokument online: http://swiatczytnikow.pl/jak-e-
czytaja-polacy-wyniki-ankiety-publio-i-swiata-czytnikow/, data dostępu 27.12.2012 

________________________________________________________________ 

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

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

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

Wojciech Rozwadowski 

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

SBP/268166269865948?sk=wall 
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