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Wizyta specjalistyczna 
 

Studenci III. roku 3. listopada zapoznali się z funkcjonowaniem Ośrodka 

Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych WBP-KK w Toruniu. Wy-

cieczka odbyła się w ramach zajęć „Biblioteki w otoczeniu społecznym”. 

 

Warsztaty radiowe 

W listopadzie studenci I i III roku wzięli udział w warsztatach radiowych 

w Studenckim Radiu Sfera. Zapoznali się z zasadami funkcjonowania re-

dakcji radiowej oraz przeprowadzili nagrania na potrzeby realizowanego 

w Instytucie INiB UMK projektu popularyzującego czytelnictwo. Przed-

sięwzięcie pod nazwą „Zaczytane Tramwaje” startuje na początku grud-

nia. W ramach tego wydarzenia pasażerowie toruńskich tramwajów bę-

dą mogli w trakcie podróży wysłuchać najpopularniejszych cytatów, fra-

szek i aforyzmów. Dodatkowo - na wybranych przystankach będą pro-

wadzone działania promujące tę akcję. 

Zaczytane Tramwaje 

 

W dn. 7-21.12.2015 br. Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK wspólnie z Miejskim Zakładem Komunikacji w Toruniu 

zapraszają na przedświąteczną akcję promującą czytelnictwo pod nazwą ZACZYTANE TRAMWAJE. W tych dniach każdy, kto 

wybierze się w podróż tramwajem, będzie miał szansę "spotkać się" ze znanymi postaciami ze świata literatury. Z głośników 

popłyną najpopularniejsze aforyzmy i cytaty bardziej i mniej znanych twórców, które zachęcą do przemyśleń, a także do się-

gnięcia po książkę. W akcję zaangażowani są studenci I i III roku zarządzania informacją i bibliologii, którzy na potrzeby projek-

tu dokonali nagrań w Studenckim Radiu Sfera. Pierwszego dnia przystanki zamienią się w czytelnie, a nasi studenci rozdawać 

będą przechodniom recenzje najpopularniejszych książek oraz namawiać ich do czytania. Szczegółowe informacje o tym wyda-

rzeniu znaleźć można na naszej stronie internetowej: www.inibi.umk.pl oraz w serwisie Facebook: 

www.facebook.com/iinib.umk. Akcja będzie promowana przez toruńskie rozgłośnie radiowe, redakcje gazet oraz najpopular-

niejsze portale informacyjne. 
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Nowe materiały promocyjne 

 

Instytut INIB regularnie poszerza zasoby swoich materiałów promocyjnych. Oprócz ulotek promujących nasza ofertę, wzboga-

ciliśmy się także o teczki konferencyjne, firmowe długopisy, ołówki oraz zakładki do książek. 

 

 

Konferencja typograficzna 

 

W dn. 19-20.11.2015 br. odbyła się konferencja pod nazwą TEKSTOLOGIA I TYPOGRAFIA W PRZESTRZENI CYFROWEJ. 

Organizatorami tego wydarzenia byli: Zakład Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich Instytutu Literatury Polskiej i Zakład 

Wiedzy o Prasie Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii. Obrady odbyły się w Collegium Maius oraz w CSW w Toruniu. 

 

 
Współpraca z Biurem Karier UMK 

Instytut INIB rozpoczął stałą współpracę z Biurem Karier UMK. W ramach porozumienia organizowane będą szkolenia „Dobry 

start” dla naszych studentów, zakończone wydaniem zaświadczeń o uczestnictwie. Na naszej stronie w serwisie Facebook roz-

poczynamy także nowy cykl pod nazwą "Twoja kariera", w którym będziemy na bieżąco publikować oferty pracy, szkoleń, sta-

ży, itp. Dodatkowo informacje o naszych Absolwentach będą publikowane w serwisie internetowym Biura Karier. Szczegóły 

pod adresem: https://www.biurokarier.umk.pl/wydzial-historyczny. 

 

Ukazała się książka Marty Tyszkowskiej 

 

Celem książki pt. "Jak korzystać z Web 2.0 w każdej bibliotece?" jest ukazanie znaczenia koncepcji Internetu Drugiej Generacji 

dla współczesnych bibliotek oraz ich użytkowników, co w dobie rosnącego zainteresowania narzędziami Web 2.0 i szerokiego 

ich wykorzystania staje się niezwykle istotne. Na przestrzeni ostatnich kilku lat zauważa się rosnącą uwagę środowiska bibliote-

karskiego kierowaną ku tematyce Web 2.0 i możliwościom zastosowania założeń tej koncepcji w bibliotekach polskich.  

Praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy poświęcony został koncepcji Internetu Drugiej Generacji. Rozdział 

drugi dotyczy obecności Internetu Drugiej Generacji w bibliotekach i wykorzystania koncepcji Biblioteki 2.0 na gruncie pol-

skim. Trzecia część pracy obejmuje krytyczną analizą zjawiska Web 2.0 i próbę określenia konsekwencji jego rozwoju na szero-

ką skalę. Pod uwagę wzięto zarówno kulturowy, prawny, ekonomiczny jak i naukowy aspekt wykorzystania narzędzi i serwisów 

Internetu Drugiej Generacji. W ostatnim rozdziale omówione zostały poszczególne narzędzia Web 2.0, w szczególności serwi-

sy społecznościowe i blogi, będące czołowymi przykładami omawianego nurtu, a także zjawisko folksonomii i serwisy stosujące 

mechanizm wiki, jako przykłady wykorzystania Internetu Drugiej Generacji w praktyce. Książkę można zamówić m.in. na stro-

nie Wydawnictwa SBP pod adresem: http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=276. 

 

 

 

 

https://www.biurokarier.umk.pl/wydzial-historyczny
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=276
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Wyróżnienia dla naszych pracowników 

 

Ponad 120 osobom i 40 zespołom badawczym Rektor UMK przyznał nagrody za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-

wychowawczej, naukowo-badawczej oraz organizacyjnej. Wyróżnienie za osiągnięcia w dziedzinie naukowo-badawczej otrzy-

mali m.in. prof. Janusz Tondel oraz dr Arkadiusz Wagner. Gratulujemy! 

 

 

Dr inż. Z referatem na konferencji archiwistów 

 

Podczas IX Zjazdu iFAR (Internetowe Forum Archiwistów) w Toruniu z referatem wystąpił także wicedyrektor IINiB UMK, dr 

inż. Mariusz Jarocki. Jego wystąpienie nosiło tytuł: "Architektura zasobów cyfrowych - punkty styczne dla Informatologów i 

Bibliologów a Archiwistów".  

 

 

O potrzebach artystów 

 

18 listopada odbyło się w Poznaniu seminarium naukowe pt. „Korzystajmy z lasu”, zorganizowane przez Uniwersytet Przyrod-

niczy w Poznaniu, Lasy Państwowe oraz Polskie Towarzystwo Leśne.  Dr Arkadiusz Wagner wygłosił na nim referat pt. 

„Artysta potrzebuje drewna”.  
 

 

 


