
 

  

 

Biuletyn Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii jest comiesięcznym informatorem, w 

którym znaleźć można wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem naszej jed-

nostki. Ukazuje się w ostatni piątek miesiąca i jest przeznaczony dla pracowników oraz 

doktorantów. Informacje, które mają się w nim znaleźć należy przesyłać na adres: 

krys@umk.pl lub napa@umk.pl. Skrócona wersja Biuletynu jest publikowana na stronie 

Instytutu. 
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Nowy rok - nowe wyzwania 
 

Serdecznie witamy Państwa w Nowym Roku i zachęcamy do lektury 

nowego numeru naszego Biuletynu.  Korzystając z okazji - życzymy 

wszystkim sukcesów i spełnienia w Nowym 2016 Roku. 

 

Lista osobista 

W grudniowej odsłonie naszego cyklu pojawił się dr Arkadiusz Wagner. 

Zachęcamy pozostałych wykładowców do napisania kilku informacji o 

sobie. Prowadzimy tę akcję w celach promocyjnych i mamy już pierwsze 

sygnały świadczące o tym, że nasze działania spotykają się z dużym zain-

teresowaniem. Poza tym - naszym głównym celem jest pokazanie przy-

szłym studentom, że pracuje tutaj nie tylko wykwalifikowana, ale przede 

wszystkim wszechstronnie uzdolniona kadra :) 

 

 

Zaczytane Tramwaje - podsumowanie akcji 

 

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

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

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

najpopularniejsze aforyzmy i cytaty bardziej i mniej znanych twórców, które zachęcały do przemyśleń, a także do sięgnięcia po 

książkę. W akcję zaangażowani byli studenci I i III roku zarządzania informacją i bibliologii, którzy na potrzeby projektu dokona-

li nagrań w Studenckim Radiu Sfera. Pierwszego dnia przystanki zamieniły się w czytelnie, a nasi studenci rozdawali przechod-

niom recenzje najpopularniejszych książek oraz namawiali ich do czytania. Szczegółowe informacje o tym wydarzeniu publiko-

wano na stronie Instytutu oraz w serwisie Facebook. Ponadto akcja była promowana przez toruńskie rozgłośnie radiowe, re-

dakcje gazet oraz najpopularniejsze portale informacyjne. Udzieliliśmy kilku wywiadów radiowych (m.in.. W Radiu ZET Gold 

wyemitowano weekendowy program poranny poświęcony naszemu przedsięwzięciu). Odwiedziły nas także redakcje TV UMK, 

Telewizji Polskiej oraz Telewizji Toruń. 
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Szkolenia z Biura Karier 

 

Instytut INiB nawiązał współpracę z Biurem Karier UMK. W ramach porozumienia organizowane będą różnego rodzaju szkole-

nia w zakresie aktywizacji zawodowej naszych studentów. Pierwsze z nich - "Efektywne planowanie swojej kariery" dla studen-

tów III roku zarządzania informacją i bibliologii odbyło się 14.12.2015 r. oraz 18.01.2016 r. Kolejne - dla studentów II roku UM 

- 28.01.2016 r. Zajęcia umożliwiły m.in.: zdobycie wiedzy na temat sytuacji na rynku pracy oraz wymagań pracodawców, pozna-

nie metod szukania pracy i zdobywania doświadczenia oraz pokazały, jak rozpoznać swoje mocne i słabe strony pod kątem 

kompetencji zawodowych. Studenci zdobyli również wiedzę w zakresie przygotowania CV i listu motywacyjnego pod kątem 

konkretnej oferty. Po zajęciach każdy uczestnik uzyskał możliwość rejestracji w serwisie Biurze Karier UMK oraz mógł umówić 

się na spotkanie z doradcą zawodowym. Zajęcia zakończyły się wydaniem zaświadczenia.  

 

Nowości wydawnicze 

 

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami pracowników naszego Instytutu. Pierwszą z nich jest książka dra inż. 

Mariusza Jarockiego Open source w bibliotekach w świetle badań publicznych uczelni akademickich w Polsce. Intencją autora 

książki było dokładne określenie aktualnego stanu przedsięwzięć OSS oraz planów dotyczących rozwoju tego oprogramowania 

na potrzeby bibliotek. Drugim tytułem godnym polecenia jest publikacja prof. Ewy Głowackiej Kultura oceny w bibliotekach. 

Obszary, modele i metody badań jakości zasobów oraz usług biblioteczno-informacyjnych, która jest publikacją niezbędną dla osób 

odpowiedzialnych za badanie efektów działania zarówno poszczególnych placówek bibliotecznych, jak i większych ich grup. 

Trzecią nowością wydawniczą jest habilitacyjna rozprawa dr Małgorzaty Kowalskiej Crowdsourcing internetowy – pozytywny 

wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota – uwarunkowania. To książka dla tych, których interesują społeczności online 

(kreatywny tłum) i drzemiący w nich kapitał intelektualny i wielka sprawcza siła; dla tych, którzy chcą znaleźć przykłady pozy-

tywnego wykorzystania działania tłumu. Kolejną publikacją jest pokonferencyjna publikacja pod red. dra Arkadiusza Wagne-

ra Tegumentologia polska dzisiaj, której celem jest podsumowanie i rozpropagowanie najnowszych osiągnięć rodzimej tegumen-

tologii. Ostatnią nowością jest najnowsza praca prof. dr hab. Grażyny Gzelli, poświęcona procesom prasowym redaktorów 

- Obrażające i podburzające pismo "Lech. Gazeta Gnieźnieńska". Miłej lektury! 

 
Współpraca z IX Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu 

Instytut INIB rozpoczął współpracę z IX LO w Toruniu. W ramach porozumienia, będziemy organizowali prelekcje i zajęcia 

warsztatowe dla klas maturalnych tej placówki oraz brali udział w wydarzeniach promujących naszą ofertę. Pierwsze spotkanie 

odbyło się 12.01. br. Gościliśmy licealistów wraz z nauczycielami. Studentki II r. UM Agata Olkowska i Weronika Korga wpro-

wadziły gości w atmosferę studiowania u nas, opowiedziały o działalności koła naukowego i wszechstronnych możliwościach 

rozwoju. Poprowadziły warsztaty z projektowania infografik oraz oprowadziły po części kampusu na Bielanach.  

 

Prelekcja w Zespole Szkół Ekonomicznych w Toruniu 

 

W dniach 12-13.01.2016 doktorantka w IINiB mgr Julita Niedźwiecka szkoliła uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Toru-

niu. Zajęcia objęły cztery klasy maturalne i dotyczyły wyszukiwania informacji poza popularnym narzędziem wyszukiwawczym 

Google. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tych szkoleń, które znajdą Państwo w serwisie Facebook. 
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Nauka poprzez praktykę 

 

Staramy się urozmaicać naszą ofertę edukacyjną i sprawiać, by przekazywanie wiedzy odbywało się w atrakcyjny sposób. Ostat-

nio - na zajęciach z Edukacji informacyjno-komunikacyjnej (Prowadzenie: dr N. Pamuła-Cieślak) studenci prezentowali swoje 

finałowe projekty edukacyjne oparte o platformę e-learningową Moodle. Prezentacje dotyczące planowania podróży, wyszuki-

wania informacji, korzystania ze zbiorów bibliotek czy nowinek technologicznych studenci opracowywali i omawiali w siedmiu 

zespołach.  

 

Z kolei w ramach przedmiotu Metodyka dziennikarska (prowadzenie: mgr P. Rudera) studenci odwiedzili Radio GRA, w któ-

rym wiedzą i doświadczeniem podzielił się z gośćmi pracownik redakcji Michał Mrozek, a w specyfikę pracy na antenie wpro-

wadził Marcin Wiśniewski (dj Martinez). 

 

Dr Natalia Pamuła-Cieślak redaktorem prowadzącym 

 

Z końcem grudnia 2015 r. dr Natalia Pamuła-Cieślak przestała pełnić funkcję redaktora współpracującego z Directory of Open 

Access Journal, by od stycznia 2016 r. objąć stanowisko redaktora prowadzącego polską grupę. Poza recenzowaniem ankiet 

czasopism do jej obowiązków należy zarządzanie zespołem polskich redaktorów oraz koordynowanie jego prac. 

 

 

O tegumentologii u poznańskich bibliofilów 

 

Na zaproszenie Wielkopolskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki, dr Arkadiusz Wagner wygłosił 19 stycznia w siedzibie tegoż 

Towarzystwa prelekcję pt. "Tegumentologia polska dzisiaj" powiązaną z promocją tomu studiów pod tym samym tytułem, wy-

danego na przełomie 2015 i 2016 r. z inicjatywy naszego Instytutu. 

 

Wybory uzupełniające do Rady Instytutu 

 

Pod koniec stycznia br. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Instytutu INiB UMK. Wybieraliśmy jednego przedstawiciela 

młodszych pracowników naukowych i jednego przedstawiciela studentów. W obu przypadkach jednogłośnie zadecydowano o 

wyborze dr Natalii Pamuły-Cieślak i Anety Dąbrowskiej-Korzus - studentki I roku studiów licencjackich.  

 

 

Wybory przedstawicieli Instytutu do Rady Wydziału 

 

Pod koniec stycznia br. odbyły się wybory przedstawicieli poszczególnych jednostek do Rady Wydziału Nauk Historycznych 

UMK. W nowej kadencji (od roku akademickiego 2016/17) w tym gremium zasiądzie 4 przedstawicieli młodszych pracowni-

ków nauki - dr inż. Mariusz Jarocki, dr Veslava Osińska, mgr Marcin Żynda (wybrani na kolejną kadencję) oraz dr Natalia Pamu-

ła-Cieślak (wybrana po raz pierwszy). W ten sposób nasz Instytut będzie miał w nowej Radzie aż 4 przedstawicieli młodszych 

pracowników naukowych. 

 

 


