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Mamy nowego pracownika 
 

Do zespołu pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii 

dołączył mgr Piotr Rudera. Jest on absolwentem studiów doktoranckich 

w zakresie bibliologii oraz ukończył studia licencjackie z zakresu socjolo-

gii na UMK. W najbliższym roku akademickim będzie pełnił rolę opieku-

na I roku studiów licencjackich. Specjalizuje się w zakresie historii i ryn-

ku prasy lokalnej w Toruniu w międzywojniu. 

 

O miłości w Gołuchowie 

Dnia 23 września 2015 r. dr Arkadiusz Wagner wygłosił prelekcję pt.  

Z miłości do Natury. Amatorska twórczość artystyczna w środowisku leśników, 

która poprzedziła X Ogólnopolski Przegląd Twórczości Amatorskiej 

Leśników Optal 2015 w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. 

 

 

O podobaniu się w Warszawie 

 

Z kolei 28 września 2015 r. dr Wagner wygłosił prelekcję pt. Czy polskie oprawy mogą się podobać?, która poprzedziła panel 

dyskusyjny oraz wystawę opraw historyzujących i artystycznych pt. ,,Inspiracje", zorganizowaną przez Bibliotekę Uniwersytecką 

w Warszawie. 

 

 Dr Wanda A. Ciszewska z habilitacją 

 

Z przyjemnością informujemy, że dr Wanda A. Ciszewska uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humani-

stycznych w dyscyplinie bibliologia i informatologia. Dr Ciszewska jest adiunktem w Zakładzie Książki Dawnej i Współczesnej 

Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu. Prowadzi badania z zakresu funkcjonowania ruchu wydawniczo-

księgarskiego, zarówno w kontekście historycznym, jak i współczesnym. Jej zainteresowania naukowe obejmują również zagad-

nienia związane z edytorstwem i estetyką publikacji. Jest autorką pracy Książka w Toruniu w latach 1945–1950. Ruch wydawni-

czo-księgarski (Toruń 2005), a także redaktorem naukowym „Toruńskich Studiów Bibliologicznych”. W 2015 r. ukazała się jej 

rozprawa habilitacyjna "Skażone władzą. Ruch wydawniczo-księgarski na Kujawach i Pomorzu w latach 1945-1956".  
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Książka dla przedszkolaka 

 

5. października dr Natalia Pamuła-Cieślak odwiedziła Przedszkole Miejskie nr 12. W grupie Żabki przeprowadziła zajęcia "Mam 

na imię Książka". Pozwoliły one pięciolatkom na zapoznanie się z różnymi formami książki - książką rękopiśmienną, dawną, war-

tościowymi wydawnictwami dla dzieci oraz materiałami specjalnymi dla osób niedowidzących, niewidzących i niesłyszących. 

Zajęcia miały formę pokazową, z czego zerówkowicze chętnie korzystali. Mieli okazję zadawać pytania, wziąć do rąk różnorod-

ne materiały czytelnicze i piśmiennicze, porozmawiać o pracy bibliotekarzy, księgarzy czy wydawców. Pięciolatki z dumą opo-

wiadały także, jak należy dbać o książki i jakie książki lubią czytać wraz z rodzicami. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorela-

cji z tych zajęć na naszym profilu na Facebooku. 

 

TSB w DOAJ 

 

7. października 2015 r. Toruńskie Studia Bibliologiczne zostały oficjalnie zaindeksowane w Directory of Open Access Journal - 

międzynarodowym serwisie indeksującym czasopisma publikujące w modelu Open Access. Jest to potwierdzenie dobrych prak-

tyk czasopisma w dziedzinie otwartości naukowej. TSB dołączyło do czterech pozostałych czasopism polskich z działu: Biblio-

grafia. Bibliotekoznawstwo. Źródła informacji – jako drugie zweryfikowane wg nowych zasad jakościowych obowiązujących w 

katalogu. Rekord Toruńskich Studiów Bibliograficznych znajduje się pod adresem: https://doaj.org/toc/2080-1807. Wkrótce 

dołączone zostaną do niego metadane artykułów. 

 
Ruszyła kolejna edycja studiów infobrokerskich 

17. października br. ruszyła kolejna edycja podyplomowych studiów infobrokerstwa i zarządzania informacją. Zajęcia - podob-

nie jak w latach poprzednich - będą odbywają się w systemie weekendowym (soboty, niedziele) w pracowni komputerowej nr 

3 (sala 140, budynek Biblioteki Uniwersyteckiej). W tym roku naukę podjęło 13. słuchaczy. 

 

O przyszłość informatologii i bibliologii w Bydgoszczy 

29. października 2015 roku w gmachu Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego odbyło się spotkanie dyrekto-

rów ośrodków kształcenia bibliotekarzy. Organizatorem spotkania była Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele ośrodków dydaktycznych z Krakowa, Katowic, Wrocławia, 

Lublina, Łodzi oraz Torunia. Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK reprezentowali: prof. Ewa Głowacka oraz dr inż. 

Mariusz Jarocki. 

 
 

Studencki wyjazd do Warszawy  

26. października b.r. studenci III roku spędzili w Warszawie. W ramach zajęć "Biblioteki w otoczeniu społecznym" zapoznali się 

z funkcjonowaniem Działu Zbiorów dla Niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. 
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Nowy kierunek studiów 

 

Trwają prace nad nowym kierunkiem studiów - architektura zasobów cyfrowych. 13. października Rada Wydziału Nauk Histo-

rycznych zatwierdziła program nowego kierunku oraz zasady rekrutacji. 

 

40-lecie na Śląsku 

 

16 października Dyrektor IINiB dr hab. Ewa Głowacka, prof. UMK oraz dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska wzięły 

udział w uroczystości jubileuszu 40-lecia działalności naukowej i dydaktycznej Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Nauko-

wej Uniwersytetu Śląskiego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele wszystkich polskich ośrodków akademickich kształcą-

cych w zakresie bibliologii i informatologii. 

 

 

Publikacja pokonferencyjna z Lublina 

 

Nakładem Wydawnictwa UMCS-u ukazała się książka „Biblioteka. Książka. Informacja. Internet 2014”. Znalazły się w niej teksty 

autorstwa naszych pracowników: dr hab. Wandy A. Ciszewskiej, dr Małgorzaty Kowalskiej, dr Natalii Pamuły-Cieślak i dra inż. 

Mariusza Jarockiego. 

 

 


