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Biblioteka Główna 

O Bazie Wiedzy PW w Studiach o Książce  

W ostatnim numerze czasopisma Studia  

o Książce i Informacji (nr 35) ukazał się artykuł 

autorstwa Mirosławy Lewandowskiej-Trandy  

i Marii Miller-Jankowskiej Uczelniana baza 

wiedzy jako przykład systemu CRIS.  

Z doświadczeń Biblioteki Głównej Politechniki 

Warszawskiej (DOI:10.19195/2300-7729.35.6).  

W artykule omówione zostały systemy CRIS, 

różnice między nimi a repozytoriami,  

stosowane w Europie rozwiązania (CRIS, 

repozytorium albo dwa w jednym), a także 

przedstawiona została Baza Wiedzy PW jako 

przykład systemu CRIS i instytucjonalnego 

repozytorium.  O wyjątkowości Bazy Wiedzy 

PW decyduje właśnie to, że łączy ona w sobie 

cechy repozytorium uczelnianego i systemu 

CRIS (Current Research Information System), 

służącego do rejestrowania danych  

o prowadzonych projektach badawczych, 

osobach związanych z badaniami i źródłach  

ich finansowania.  

Artykuł dostępny jest też w Bazie Wiedzy PW. 

Egzemplarz 35 (2016) Studiów o Książce  

i Informacji zakupiony został do użytku 

służbowego. 

 

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy  

do zapoznania się z artykułem. Intencją 

autorek było zwrócenie uwagi na to, że udział 

bibliotekarzy w obsłudze repozytoriów, 

systemów CRIS czy baz wiedzy jest szansą dla 

bibliotek akademickich na pokazanie swojego 

potencjału w działalności o innym charakterze 

niż tradycyjnie pojmowane zadania bibliotek. 

 (MM) 
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Seminarium Elsevier, Ebook Forum 

W dniu 14 września 2017 Wydawnictwo 

Elsevier wspólnie z  Biblioteką Główną 

Politechniki Warszawskiej oraz Centrum 

Zarządzania Innowacjami i Transferem 

Technologii PW zorganizowało dwa spotkania: 

Seminarium autorskie - książka wg Elsevier 

oraz Ebook Forum. Celem seminarium dla 

autorów było przybliżenie kluczowych etapów 

pisania książki: od pomysłu do jej publikacji. 

Zaprezentowano m.in. przykłady dobrze 

ocenianych książek,  proces wydawniczy, 

system licencyjny Elsevier, czyli w jaki sposób 

autorzy tego wydawcy są wynagradzani.  

Ebook forum było dedykowane bibliotekarzom 

z całej Polski. Spotkanie umożliwiło wymianę 

informacji w zakresie rozwoju kolekcji 

ebooków oraz strategii ich kupowania.  

 

Wystąpienia z obu  spotkań, w tym 

przygotowaną wspólnie przez Annę 

Tonakiewicz-Kołosowską oraz Iwonę Socik  

prezentację Polityka gromadzenia e-booków 

– wsparcie dla nauki i dydaktyki. Z 

doświadczeń BG PW, można znaleźć na 

stronie domowej BG PW w zakładce 

Konferencje.   

 

 (MG) 

 

9 lat bloga BGPW  

16 lipca 2017 minęło 9 lat od chwili  

kiedy pojawiła się pierwsza notka pod tytułem 

Do czego służą biblioteki? na naszym blogu 

bgpw.blog.pl. 

Tematyka bloga to przede wszystkim 

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, 

historia i wydarzenia związane z naszą 

uczelnią, biblioteki cyfrowe, digitalizacja, open 

access, budownictwo biblioteczne, nowe 

technologie służące przekazywaniu informacji  

i sprawy "okołobiblioteczne".  

W związku z powiększeniem grona redak-

cyjnego rozszerzona została też tematyka 

bloga o szeroko rozumiane czytelnictwo, 

historię książki i bibliotek, wydarzenia 

kulturalne i edukacyjne, ciekawostki  

związane z bibliotekami i książkami. 
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Kilka miesięcy temu zmieniony został szablon 

bloga na bardziej funkcjonalny i atrakcyjniejszy 

wizualnie. Ukazują się stałe cykle tematyczne 

„Biblioteki za granicą”, „Biblioteki polskie”, 

„Kalendarium konferencji”, News Blog BG. 

Zainicjowane zostały dwie wakacyjne akcje 

konkursowe: "FOTO-biblioteki"  (zdjęcia i opisy 

bibliotek widzianych podczas wakacji)  

i "Wakacje z książką" (zdjęcia z wakacyjnych 

plenerów z książką w roli głównej).  Wyniki 

konkursów w końcu października. 

Wszystkich pracowników, jak zawsze, 

zapraszamy do współpracy, nadsyłania 

tekstów związanych z tematyką bloga. 

 

(MM) 

 

Szkolenie antyterrorystyczne 

Biblioteka Główna PW we współpracy  

z Działem ds. Szkoleń PW zorganizowała 

szkolenie antyterrorystyczne: Zachowanie się 

pracowników biblioteki Politechniki 

Warszawskiej w przypadku wystąpienia 

zagrożeń o charakterze terrorystycznym.   

Szkolenie zostało przeprowadzone przez firmę 

Centrala Szkoleń AT (CSAT) - zespół 

specjalistów wywodzących się ze środowiska 

służb mundurowych, szkolonych przez elitarne 

jednostki specjalne USA, Wielkiej Brytanii  

i Niemiec. Szkolenie odbyło się w Pałacyku 

Rektorskim PW w dwóch turach  

12 i 25 września  2017. 

W czasie szkolenia omówiono m.in. takie 

zagadnienia jak: obecna sytuacja  

w placówkach oświatowych, uczelniach, 

prognoza na najbliższe lata; stres oraz 

elementy wiktymologii; przedstawienie 

trójkąta bezpieczna uczelnia; rola i zadania 

zabezpieczeń technicznych, współpraca  

ze służbami i innymi instytucjami; standardy 

postępowania azyl i ewakuacja; zasady 

opracowania folderu obiektu (uczelni)  

oraz przygotowanie bezpiecznej koperty;  

rola i zadania Obiektowego Koordynatora 

Bezpieczeństwa.   

Celem szkolenia było: 

 nabycie wiedzy na temat zagrożeń,  

z którymi możemy się spotkać na uczelni 

 podkreślenie roli prewencji i profilaktyki 

 nabycie wiedzy jak zarządzać sytuacjami 

kryzysowymi 

 swoisty rodzaj ,,szczepionki”. 

(ATK) 

http://bgpw.blog.pl/2017/07/07/konkurs-foto-biblioteki/
http://bgpw.blog.pl/2017/07/11/konkurs-wakacje-z-ksiazka/
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Bibliotekarz dziedzinowy – dział S 

W trzecim kwartale 2017 roku bibliotekarz 

dziedzinowy Dorota Wojnowska uczestniczyła 

w specjalistycznych konferencjach związanych 

tematycznie z działem S (planowanie 

przestrzenne, urbanistyka, architektura, 

sztuka. 

 

XVIII Ogólnopolska konferencja Mocno 

zielone miasto, która odbyła się 1 września  

w Warszawie, poświęcona była zieleni 

miejskiej. Zgromadziła ponad 250 osób 

odpowiedzialnych za tworzenie oraz utrzy-

manie zieleni w miastach i gminach. Pierwszy 

blok prelekcji poruszał zagadnienia związane  

z roślinami. Omawiane było znaczenie starych 

drzew w strukturze zieleni miejskiej i ich roli  

w bioróżnorodności oraz w fitoremediacji, 

czyli oczyszczaniu środowiska. Intensywnie 

użytkowane tereny zurbanizowane narażone 

są na ogromne zanieczyszczenie pyłami, 

metalami ciężkimi, a rośliny wykonują  

konkretną pracę wiążąc szkodliwe substancje  

i oczyszczając powietrze. Powyższe 

zagadnienia zostały przedstawione przez 

wykładowców ze Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (dr 

inż. Marzena Suchocka, prof. dr hab.  

S. Gawroński). Pozostałe prezentacje z tego 

bloku dotyczyły mechanicznego sadzenia 

cebul kwiatowych, tworzenia wizualizacji 

projektów zieleni miejskiej, stosowania bylin 

odpowiednich do miasta. W drugiej części  

 

zostały poruszone tematy z zakresu prawa 

(nowelizacji ustawy o ochronie przyrody)  

oraz doboru krzewów na miejskie rabaty.  

Na przykładzie niemieckich miast 

zaprezentowano zieloną infrastrukturę miasta.  

Ostatni panel stanowiła dyskusja, 

moderowana przez dr. Marka Piwowarskiego 

– dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej  

w Warszawie, na temat wspólnej przestrzeni 

miejskiej i współodpowiedzialności różnych 

grup użytkowników, partnerstwa publiczno-

prywatnego i partnerstwa społecznego. 

 

4 września odbyła się w Warszawie 12 edycja 

OKK! design Bądź w trendach – spotkanie 

dedykowane architektom, projektantom 

wnętrz oraz wszystkim osobom związanym  

z branżą wnętrzarską. Rozważano o tym,  

jak rodzą się i dojrzewają trendy i czy dobry 

design może mieć termin ważności. Jak zwykle 

nie zabrakło interesujących prelekcji  

i inspirujących rozmów. Tym razem zjawiło się 

ok. 300 gości, którzy mieli możliwość spotkać 

się ze znakomitymi osobowościami ze świata 

architektury i  polskiego    designu.     Prelekcje  

 

dotyczyły autonomii projektanta, możliwości 

na zachowanie niezależności w zawodzie, 

projektowania wnętrz użyteczności publicznej 

i tendencji w projektowaniu hoteli. Uczestnicy 

spotkania jako pierwsi mogli zapoznać się  

z filozofią oraz ofertą najnowszej marki TRE, 

stworzonej przez wybitnego projektanta 

Tomka Rygalika. Jako główne założenia leżące 

u podstaw nowego projektu autor wymieniał 



Informacje 

 

 

5 

esencjonalizm, a także ponadczasowość 

przedmiotów użytkowych. Ostatnim gościem 

specjalnym tej edycji był jeden z najbardziej 

rozpoznawalnych fotografów wnętrz  

i architektury Yassen Hristov. O tym,  

co ciekawego dzieje się obecnie w designie 

oraz jakie zmiany czekają nas w najbliższej 

przyszłości w wyposażeniu wnętrz, 

opowiedzieli także przedstawiciele 

renomowanych firm wnętrzarskich. 

 

20 września odbyła się druga edycja Festiwalu 

Architektury, organizowanego przez Eurobuild 

Conferences we współpracy ze 

Stowarzyszeniem Architektów Polskich (SARP). 

Tegorocznej edycji towarzyszyły także 

obchody 140 rocznicy istnienia SARP. Była to 

okazja do poznania najnowszych trendów  

i kierunków we współczesnej architekturze,  

a także szerokiego spektrum zagadnień 

związanych z planowaniem przestrzennym. 

Wśród gości było wielu wybitnych architektów 

oraz ekspertów z dziedziny architektury  

i urbanistyki. Gościem specjalnym z zagranicy 

był Mikael Colville-Andersen, światowej sławy 

specjalista w dziedzinie urbanistyki, który 

wygłosił przemówienie otwierające o kulturze 

rowerowej w kontekście projektowania 

przestrzeni miejskich. Impreza była podzielona 

na panele dyskusyjne z ekspertami oraz 

warsztaty. W części panelowej dyskutowano, 

jak zmieniała się architektura i urbanistyka na 

przestrzeni kilkudziesięciu lat, zastanawiano 

się, jak będzie wyglądało miasto przyszłości. 

Zaproszeni paneliści omawiali przykłady jak 

likwidować bariery architektoniczne dla osób  

z niepełnosprawnościami oraz jak budować 

budynki przyjazne, dostępne dla wszystkich. 

Kolejny blok tematyczny poświęcony był 

architekturze budynków usługowo-

handlowych, które aktywizują społeczeństwo  

i służą konsumentom. Po następnym panelu 

słuchacze mogli odpowiedzieć sobie na 

pytanie, czy wybrać luksusowy apartament  

w kamienicy z duszą czy apartament w nowym 

budownictwie. W trakcie rozmowy „Boom na 

muzea” goście dyskutowali o rosnącym 

popycie na muzea, ich wpływie na rozwój 

miasta. Przedmiotem rozważań gości 

konferencji był także charakter muzeów - jak 

interaktywne wystawy wpływają na odbiór 

osób zwiedzających. Eksperci zastanawiali się 

czy nowoczesne technologie będą wypierać 

tradycyjne formy prezentacji historii. Podczas 

warsztatów uczestnicy mogli zapoznać się  

z technologią Virtual Reality oraz z metodyką 

procesów zintegrowanych w budownictwie 

(BIM, IPD), a także dowiedzieć się  

od ekspertów o odpowiedzialności cywilnej 

architektów.  

 

Ważnym elementem wydarzenia było także 

ogłoszenie wyników konkursu Eurobuild 

Awards w architekturze oraz nagrodzenie  

 

autorów zwycięskich projektów. Nagrodzone 

projekty to wieżowiec Q22, Hala Koszyki, 

Bulwary Warszawskie (etap 1 zagospodaro-

wania lewobrzeżnej części bulwarów)  

oraz centrum coworkingowe The Brain 

Embassy. W trakcie konferencji w specjalnej 

strefie networkingowo-wystawowej 

przedstawiciele firm branżowych prezentowali 

swoje produkty. 

 

Konferencja Termomodernizacja miała 

miejsce 27 września w Warszawie. Tematem 

przewodnim konferencji, zorganizowanej 

przez wydawnictwo MURATOR, było 

zastosowanie termomodernizacji w budyn- 
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kach wielorodzinnych. Podczas spotkania  

omówiono zagadnienia formalno-prawne 

dotyczące termomodernizacji, systemy 

wspierania tego typu inwestycji, ich 

opłacalność i efektywność. Eksperci 

przedstawili konkretne przykłady, rozwiązania 

technologiczne i  błędy  wykonawcze.   Prezen- 

tacja  dr  inż.   Macieja Mijakowskiego, prezesa 

Fundacji  Poszanowania  Energii   oraz   wykła- 

dowcy Politechniki Warszawskiej (z Wydziału 

Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki  

i Inżynierii Środowiska) pokazywała działania 

termomodernizacyjne w kierunku 

zeroenergetyczności i potencjał możliwych 

oszczędności w zastosowaniu takiego 

rozwiązania technologicznego.  

Prezes Krajowej Izby Kominiarzy mówił,  

o czym należy pamiętać, przystępując do 

termomodernizacji budynku, przedstawiał 

najczęściej popełniane błędy, przykłady złych 

praktyk w kontekście wentylacji i jakości 

powietrza w budynku. Bardzo ciekawą 

prezentację przedstawił Tomasz Malkowski, 

absolwent Wydziału Architektury i Urbanistyki 

Politechniki    Śląskiej   w   Gliwicach   (krytyk 

architektury, jeden z ekspertów Mies van der 

Rohe Award), który w swojej prezentacji 

pokazał dobre przykłady termomodernizacji 

budynków wielo-rodzinnych, dzięki której 

zyskały nową wartość architektoniczną.  

 

Fot. D. Wojnowska (DW) 

 

Filie 

Filia Narbutta 

W Filii przy ul. Narbutta wakacje upłynęły  

pod znakiem wzmożonej pracy. 

Przeprowadzono selekcję księgozbioru 

podstawowego, usunięto egzemplarze książek 

zmagazynowanych w piwnicy, które były 

zagrzybione i zniszczone. Wyselekcjonowano 

1900 tytułów. 

Ponadto w bibliotece przeprowadzono 

remont. Pomalowano ściany we wszystkich 

pomieszczeniach oraz wstawiono zamówione 

meble do pokoju katalogowego, na których 

najpóźniej w listopadzie zostaną 

zainstalowane nowe terminale dla studentów. 

(AKom) 

 

Filia Płock 

W dniach 17-24 sierpnia 2017 pracownik Filii 

BGPW w Płocku - Anna Chybicka  uczestniczyła 

jako wolontariusz w Światowym Kongresie 

IFLA we Wrocławiu. W czasie kongresu 

pracowała bardzo ciężko, była otwarta,  

uśmiechnięta, gotowa na wszystkie potrzeby  

i pytania organizatorów oraz uczestników. 

Godne pochwały jest to, że pracowała w czasie 

swojego urlopu wypoczynkowego. 

We wrześniu 2017 roku zatrudniono do pracy 

w Filii dwie nowe studentki. Będą one 

pracowały w czasie weekendów zjazdowych  

i obsługiwały studentów niestacjonarnych 

chcących skorzystać z Wypożyczalni i Czytelni 

Filii BGPW w Płocku. W czasie pierwszych dni 

pracy będzie im pomagała studentka V roku, 

która pracuje w Bibliotece Filii już czwarty rok. 

(AK) 
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Seminaria i szkolenia

Konferencje w Bibliotece Uniwersyteckiej 

16-17 sierpnia 2017  

1.   Konferencja towarzysząca kongresowi  

IFLA World Library and Information, pt. Data 

Curator’s Roles and Responsibilities: 

International and Interdisciplinary Perspecti- 

ves (Zadania i obowiązki opiekunów danych: 

kontekst międzynarodowy i wielo-

dziedzinowy).  

Prezentowane referaty dotyczyły różnych 

zagadnień. Omawiano kompetencje i zakres 

zadań osób pracujących na stanowisku data 

curator (kustosz danych, opiekun danych). 

Dokonano przeglądu ofert pracy  

i przeprowadzono wywiady. Rola kustosza 

danych może polegać na zarządzaniu danymi, 

kształtowaniu polityki gromadzenia danych, 

współpracy z zaangażowanymi jednostkami, 

promowaniu idei, organizowaniu  

i prowadzeniu szkoleń, opracowaniu danych. 

Zaprezentowano także przegląd terminologii;  

data curation: praca wykonana w celu 

zapewnienia znaczącego i trwałego dostępu 

do danych; data stewardship: zarządzanie 

danymi; research data management (RDM): 

zarządzanie danymi badawczymi; data 

curation: obróbka cyfrowa, selekcja, ochrona, 

utrzymanie, gromadzenie i archiwizacja 

obiektów cyfrowych.  

Przedstawiono również wyzwania związane  

z archiwizacją danych z prac badawczych: kto 

opracował dane, jakich użył narzędzi, jaka jest 

jakość danych, jak zacytować dane, jakie są 

techniczne możliwości ponownego 

wykorzystania danych w swojej pracy (format 

danych). 

Ogólnym wnioskiem z konferencji było to,  

że biblioteka jest odpowiednim miejscem  

do zarządzania danymi, temat jednak  

w większości jednostek jest dopiero badany, 

organizowane są szkolenia dla pracowników 

bibliotek i analizowane potrzeby naukowców. 

W konferencji uczestniczyły Monika Gajewska, 

Monika Pielat, Marta Sadowska-Hinc. 

 (MSH) 

2.  Konferencja Satelicka IFLA Satellite 

Meeting Reference and Information Services 

& Information Technology Sections pod 

tytułem  Innovation and the User Experience: 

Evaluating and Implementing Discovery 

Systems. (Innowacja i doświadczenie 

użytkowników: ocena i wdrożenie systemów 

Discovery). 

Stanowiła ona preludium do Światowego 

Kongresu Bibliotek i Informacji 

Międzynarodowej Federacji Bibliotekarskich 

Stowarzyszeń i Instytucji IFLA który odbywał 

się we Wrocławiu. 

Konferencja była poświęcona wymianie 

doświadczeń związanych z implementacją 

systemów nowej generacji typu discovery  

and delivery. Swoimi spostrzeżeniami dzielili 

się goście z USA, Czech, Belgii, Niemiec, Iranu, 

Kanady oraz Filipin.  

Goście mieli okazję zapoznać się z tajnikami 

wdrożenia i obsługi takich systemów  

jak Primo, Ebsco Discovery System, Summon.  

W konferencji uczestniczyły Maja Bandurska 

i Iwona Moroń-Chmielarska. 

 (MB) 
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Kongres IFLA we Wrocławiu 

 

W dniach 19-25 sierpnia 2017  we Wrocławiu 

odbył się Światowy Kongres Bibliotek  

i Informacji Międzynarodowej Federacji 

Bibliotekarskich Stowarzyszeń i Instytucji 

IFLA.  

Kongres, który każdego roku organizowany 

jest na innym kontynencie, staje się 

przeglądem najważniejszych wydarzeń 

dotyczących bibliotekarstwa, informacji 

naukowej i zarządzania wiedzą. Od chwili 

powstania tej organizacji, czyli od 1927 roku, 

Polska gościła kongresy IFLA dwukrotnie:  

w roku 1936 oraz  w 1959. 

 

Trwające siedem dni wydarzenie przyciągnęło 

ponad 3 000 uczestników ze 122 krajów. 

Organizacja tak ogromnego przedsięwzięcia 

była możliwa m.in. dzięki licznemu wsparciu  

ze strony wolontariatu. 260 wolontariuszy  

z 40 krajów aktywnie uczestniczyło  

w organizacji Światowego Kongresu  

we Wrocławiu. Najliczniejsza grupa 

wolontariuszy pochodziła z Polski (160 osób  

z 70 instytucji).  

Wolontariusze wykonywali różnorodne 

zadania wspierające organizatorów, takie jak: 

 udzielanie szeroko rozumianej informacji  

 pakowanie i dystrybucja materiałów 

konferencyjnych 

 obsługę punktów rejestracji uczestników 

 obsługę sal konferencyjnych, jak i spotkań 

roboczych 

 wsparcie obsługi przestrzeni 

wystawienniczej 

 wsparcie dla mediów podczas Kongresu 

IFLA (social media). 

Praca wolontariuszy była nadzorowana przez 

supervisor’ów – łącznie 14 zespołów. 

 

Wolontariusze Światowego Kongresu IFLA 

poza dniami pełnienia dyżurów mogli brać 

udział w kongresie na zasadzie uczestnika  

i zostali zwolnieni z opłaty konferencyjnej, 

ponadto każdy z wolontariuszy otrzymał 

komplet materiałów oraz pisemne 

potwierdzenie uczestnictwa w wolontariacie. 

W Kongresie IFLA w formie wolontariatu 

wzięły udział Ewelina Krześniak i Anna

Źródło fot.: http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,22249029,tysiace-   

bibliotekarzy-przyjedzie-do-wroclawia-w-miescie-beda.html 

 

Chybicka. Zachęcamy do obejrzenia filmu 

dostępnego na YouTube: Kongres IFLA 

Wrocław 2017 - podsumowanie w 4 minuty 

 

 

 

 

 

(EwK, ACh)

https://www.youtube.com/watch?v=rk3wXIkU06c
https://www.youtube.com/watch?v=rk3wXIkU06c
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Ewolucja nowych przestrzeni bibliotecznych 

W dniach 14-15 września 2017 odbyła się 

konferencja naukowa Ewolucja nowych 

przestrzeni bibliotecznych. Od założeń  

do praktyki, zorganizowana przez Bibliotekę 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  

w Olsztynie. Była ona wydarzeniem 

towarzyszącym obchodom 10-lecia 

funkcjonowania Biblioteki w nowym gmachu. 

 

Tematem przewodnim było wykorzystanie 

szeroko pojętej „przestrzeni” bibliotecznej 

(architektonicznej, społecznej, wirtualnej, 

kulturalnej, dydaktycznej do nauki, czytelnika, 

pracownika, zasobów) oraz dzielenie się 

wiedzą i doświadczeniami przez osoby 

projektujące, zarządzające i pracujące 

zarówno w przestrzeniach nowo- 

wybudowanych jak i starych gmachów 

bibliotecznych w kontekście zmian, jakie 

związane są z dostosowywaniem się  

do warunków lokalowych i funkcji. 

Pierwszy dzień konferencji zakończył się 

zwiedzeniem przez uczestników Muzeum 

Nowoczesności (Tartak Raphaelsonów),  

w którym można było zobaczyć m.in. dawny 

przemysłowy Olsztyn i okolice, utrwalony  

na fotografii z perspektywy lotu sterowca.  

W konferencji uczestniczyła Agnieszka Gawryś. 

Fot. A. Gawryś (AG) 

 

Konferencja Library as a Service 

Trzydniową (18-20 września 2017), XXXV 

Konferencję Problemową Bibliotek 

Medycznych Library as a Service, 

zorganizowaną przez Centrum Informacyjno-

Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego  

w Łodzi, otworzyły warsztaty: 

 myślenie wizualne – komunikowanie przez 

rysowanie 

 tworzenie polityki otwartego dostępu 

 Licencje Creative Commons. Przewodnik 

dla bibliotekarzy 

 występowanie przed szeroką publicznością 

– od czego zacząć? 

 występowanie przed szeroką publicznością 

bez tajemnic. 

Po warsztatach w dalszej części pierwszego 

dnia konferencji wykład inauguracyjny 

Niebezpieczne związki medycyny i filmu 

wygłosił Wojciech Otto z Uniwersytetu Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, który zwrócił uwagę 

na sposób przedstawiania wizerunku osób 

niepełnosprawnych w filmach. Następnie 

podczas 3-minutowych wystąpień została 

przedstawiona m.in. działalność lubelskich 

bibliotekarzy wokół SBP oraz wykorzystywanie 

algorytmów w bibliotece. Z Biblioteki Głównej 

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  

w Szczecinie Edyta Rogowska i Dagmara Budek 

zaprezentowały ćwiczenia odciążające 

kręgosłup po dłuższej pracy w pozycji 

siedzącej.  

 

PWST w Łodzi 
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Po południu rozpoczęła się sesja z dłuższymi 

referatami pod nazwą Edukacja 

użytkowników na miarę 21 wieku, w której 

zostały poruszone następujące zagadnienia: 

 edukacja użytkowników oraz rola 

wykwalifikowanych bibliotekarzy  

w kształceniu czytelników z zakresu 

naukowej informacji medycznej 

  jakie rozwiązania stosowane w biblio-

tekach europejskich można przenieść do 

praktyki w naszych bibliotekach 

(obserwacje bibliotekarzy z wyjazdów 

szkoleniowych w ramach programu 

Erasmus+). 

Drugi dzień konferencji przebiegł w trzech 

sesjach pod nazwą: Bibliometria, Open 

Access, Open Data, Repozytoria; Research-

udział bibliotekarzy medycznych w pro-

jektach naukowych oraz Innowacje  

w bibliotece medycznej jako element 

usługowy dla środowiska akademickiego.  

 

Organizatorzy konferencji zorganizowali  

dla chętnych udział w następujących 

wycieczkach: zwiedzanie Szkoły Filmowej,  

SE-MA-FOR Muzeum Animacji lub w wycieczce 

rowerowej szlakiem Łodzi filmowej.    

 W ostatnim dniu konferencji tematem 

przewodnim sesji było hało: Biblioteka – 

miejsce i przestrzeń. Uczestnicy mieli 

możliwość zwiedzenia Centrum Informacyjno-

Bibliotecznego w Łodzi. 

 W konferencji wzięły udział Alicja Portacha, 

Anna Tonakiewicz-Kołosowska i Agnieszka 

Gawryś. 

 (AG) 

 

Krajowe Forum Informacji Naukowej 

 

W dniach 22-23 września 2017 w Zakopanem 

odbyło się XIV Krajowe Forum Informacji 

Naukowej i Technicznej. Głównym 

organizatorem Forum było Polskie 

Towarzystwo Informacji Naukowej przy 

współpracy Międzynarodowego Towarzystwa 

Organizacji Wiedzy (ISKO PL). Polskie 

Towarzystwo Informacji Naukowej (PTIN) jest 

organizacją zrzeszającą (na zasadzie 

dobrowolności) teoretyków, praktyków oraz 

użytkowników szeroko rozumianej informacji 

naukowej, technicznej, gospodarczej i innej. 

W Forum uczestniczyli  przedstawiciele 

ośrodków akademickiego kształcenia 

pracowników informacji i bibliotekarze.  

Forum zostało podzielone na 4 sesje 

tematyczne: 

 

 kształcenie specjalistów w obszarze 

informacji 

 dostęp do informacji 

 innowacje w bibliotekach 

 działalność informacyjna, technologie 

informacyjne. 

W ramach sesji  wygłoszono blisko  

30 referatów. Dotyczyły one różnych 

problemów na obecnym etapie rozwoju 

informacji naukowej, jak również propozycji 

ich rozwiązań. 

Forum rozpoczęło się sesją plenarną 

prowadzoną przez prof. dr hab. Wiesława 

Babika. Referaty w tej sesji dotyczyły m.in. 

wdrażania modeli otwartej nauki i otwartego 

dostępu ze wskazaniem korzyści i przeszkód, 

na jakie napotykają te inicjatywy  
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(prof. dr. hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek  

z UW), europejskiej przestrzeni badawczej 

stanowiącej główny instrument realizacji 

polityki badań i innowacji w UE (dr hab. Diana 

Pietruch-Reizes z UJ). 

Z dużym zainteresowaniem spotkało się 

wystąpienie dotyczące analizy rynku  

w zakresie oczekiwań pracodawców w 

obszarze zarządzania informacją w kontekście 

nowego kierunku studiów, planowanego do 

wdrożenia na Uniwersytecie Łódzkim (dr hab. 

Mariola Antczak, dr Grzegorz Czapnik z UŁ), jak 

również prezentacja ewaluacji szkoleń 

bibliotecznych jako narzędzia służącego 

pozyskiwaniu informacji (mgr Anna Dot  

z UAM). 

W Forum uczestniczyła Iwona Socik z OIN.     

(IS) 

 

Konferencja Ekologia informacji 

 

29 września 2017 w Słupsku odbyła się  

VI Ogólnopolska Konferencja 

Naukowa  Ekologia informacji a zasoby 

informacyjne w bibliotekach i cyber- 

przestrzeni – W stulecie powstania SBP. 

Organizatorami konferencji były: Zarządy 

Okręgu i Oddziału Pomorskiego SBP, Koło 

Bibliotek Naukowych i Fachowych przy 

Akademii Pomorskiej w Słupsku, Wojewódzka 

Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku  

oraz Biblioteka Uczelniana Akademii 

Pomorskiej.  

Przed rozpoczęciem obrad chętni uczestnicy 

mogli zwiedzić Bibliotekę Uczelni Akademii 

Pomorskiej.  

 

 

 

 

Program konferencji został podzielony na trzy 

sesje tematyczne. W sesji pierwszej 

prezentowane były referaty definiujące 

ekologię informacji jako dyscyplinę naukową,  

sesja druga określała zasoby informacyjne  

w odniesieniu do głównego tematu 

konferencji, a w sesji trzeciej podano 

przykłady praktyk odnoszących się do ekologii 

informacji w sieci (i nie tylko). W konferencji 

uczestniczyły: Ewelina Krześniak i Edyta 

Strzelczyk.  

 
  

Fot. E. Strzelczyk (ES) 

 

Wypożyczalnia Biblioteki Akademii Pomorskiej 

Czytelnia Biblioteki Akademii Pomorskiej 


