
 

  

 

Biuletyn Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii jest informatorem, w którym znaleźć 

można wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem naszej jednostki. Ukazuje się 

w ostatni piątek miesiąca i jest przeznaczony dla pracowników oraz doktorantów. Infor-

macje, które mają się w nim znaleźć należy przesyłać na adres: krys@umk.pl lub na-

pa@umk.pl. Skrócona wersja Biuletynu jest publikowana na stronie Instytutu. 
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Wakacje! 
 

Szanowni Państwo! To ostatni numer naszego Biuletynu przed przerwą 

wakacyjną. Życzymy wszystkim udanego wypoczynku i zebrania sił na 

kolejny rok akademicki! 

 

Rekrutacja na studia 
 

Na UMK trwa rekrutacja na studia. W nowym roku akademickim oferu-

jemy możliwość podjęcia nauki na dwóch kierunkach: architektura infor-

macji oraz zarządzanie informacją i bibliologia. Oba kierunki są w tej 

chwili promowane w mediach społecznościowych, mediach tradycyjnych 

oraz w ramach kampanii outdoorowych (wyświetlacze w środkach ko-

munikacji miejskiej, ramki reklamowe w windach). Rekrutacja potrwa aż 

do końca sierpnia. W tym czasie zostaną przeprowadzone dwa nabory 

na studia. 

 

Nowe władze WNH 

14 czerwca odbyło się uroczyste wręczenie aktów stwierdzających wybór władz rektorskich i dziekańskich UMK na kadencję 

2016-2020. Spotkanie oficjalnie zakończyło tegoroczną procedurę wyborczą na UMK. Wybrane w tegorocznych wyborach 

władze rektorskie i dziekańskie akty odebrały z rąk Przewodniczącego Komisji Wyborczej UMK prof. dr. hab. Bartosza Rako-

czego. Uroczystość odbyła się w Collegium Maximum UMK. Przypominamy, że nowym Prodziekanem ds. kształcenia, promocji 

i rekrutacji na kadencję 2016-20 na WNH UMK została dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska. Jeszcze raz gratulujemy! 

 

Mamy nowego doktora habilitowanego 

 

Z przyjemnością informujemy, że 14 czerwca br. Rada WNH podjęła uchwałę o nadaniu dr Małgorzacie Kowalskiej stopnia 

doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie bibliologia i informatologia. Serdecznie gratulujemy! 

 

Opracowanie:  

Zespół ds. wizerunku i promocji IINiB  
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Mamy nowego doktora 

 

Z przyjemnością informujemy, że mgr Milena Śliwińska 9 czerwca br. pozytywnie obroniła pracę doktorską pt. "Czasopisma z 

zakresu nauki o literaturze polskiej 1944-1989". Świeżo upieczonej Pani Doktor serdecznie gratulujemy! 

 

 

Studenci z wizytą w szpitalu 

 

Grupa studentów II r. zarządzania informacją i bibliologii odwiedziła małych pacjentów w szpitalu Na Skarpie, aby chociaż przez 

chwilę oderwać ich od myślenia o chorobie i zapewnić odrobinę rozrywki. Poprzebierani organizatorzy czytali wiersze Juliana 

Tuwima i Jana Brzechwy, jednocześnie odgrywając scenki do prezentowanych utworów. Wzbudziło to duże zainteresowanie 

nie tylko najmłodszych dzieci. Studenci przez dwie godziny odwiedzili 4 oddziały, na których spotkali się z ok. 50 dzieci w w ie-

ku od 3 do 15 lat. Przeczytali im m.in. „Lokomotywę”, „Rzepkę”, „Kaczkę Dziwaczkę”, „Kwokę”. Każde z dzieci otrzymało też 

drobne prezenty – kolorowanki i kolorowe „skaczące” żaby wykonane metodą origami. Więcej informacji na stronie Gazety 

Pomorskiej. 

 
 

POWER na WNH 

 

Zakończyła się pierwsza tura rekrutacji do programu „Humanista - Stażysta - Menadżer! Zarządzanie dziedzictwem kulturo-

wym” w pierwszej edycji programu. Efektem rekrutacji są listy rankingowe i rezerwowe dostępne w biurze projektu (C 0.16) i 

punkcie informacyjnym (C 0.27). "Humanista - Stażysta - Menadżer! Zarządzanie dziedzictwem kulturowym" to nowy projekt 

Wydziału Nauk Historycznych UMK, który otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Roz-

wój 2014-2020. Zdobyte fundusze europejskie zostaną przeznaczone w całości na płatne staże zawodowe dla studentów ostat-

nich lat studiów drugiego stopnia wszystkich kierunków naszego Wydziału w latach 2016–2017. Nasz Instytut w zespole przy-

gotowującym wniosek i realizującym projekt reprezentuje dr Natalia Pamuła-Cieślak. 

 

 

Badania społeczeństwa informacyjnego 

 

I rok UM zarządzania informacją i bibliologii na zajęciach z dr V. Osińską przeprowadzili fragmentaryczne badania społeczeń-

stwa informacyjnego w lokalnych środowiskach. Wyniki badań zostały zaprezentowane w serwisie Pinterest. 

 

Nasi studenci na nietypowej wystawie 

 

14 czerwca, studenci I roku UM wraz z mgr. Piotrem Ruderą, mieli okazję uczestniczyć podczas edukacyjnego wyjazdu do 

Warszawy w interaktywnej instalacji pt. "Niewidzialna Wystawa". Zostali zaproszeni w świat całkowitej ciemności, gdzie zaa-

ranżowane pomieszczenia symulowały rozmaite przeszkody i ograniczenia dla osób niewidomych. Tuż po zwiedzeniu głównej 

części wystawy zapoznani zostali z przedmiotami użytkowymi, przystosowanymi do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku. 

 

http://www.pomorska.pl/wiadomosci/torun/a/studenci-umk-odwiedzili-malych-pacjentow-w-szpitalu,10090344
http://www.pomorska.pl/wiadomosci/torun/a/studenci-umk-odwiedzili-malych-pacjentow-w-szpitalu,10090344
https://pl.pinterest.com/veslavaosinska/badania-spo%C5%82ecze%C5%84stwa-informacyjnego/?fb_ref=466756086288928014%3A888a650187f28456e33401b
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Nowa książka dr V. Osińskiej 

 

Od 29 czerwca br. w księgarniach znajdziecie najnowszą książkę dr Veslavy Osińskiej pt. "WIZualizacja INFOrmacji. Studium 

informatologiczne". Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla badaczy w zakresie wizualizacji informacji oraz prakty-

ków, reprezentantów każdej dziedziny naukowej, specjalizujących w technikach Infovis (Information Visualiation). 

 

Z pewnością skorzystają z niej również osoby wrażliwe na piękno infografiki lub nowicjusze, poszukujący wydajnych sposobów 

prezentacji dużych zbiorów danych. Pocieszające jest przebijające się w opracowaniu przesłanie, iż zaawansowane metody wi-

zualizacji informacji przygotowały społeczeństwo do ery big data. Nie tylko tekst reprezentuje zakres niniejszego opracowania . 

Autorka stworzyła równoważne do omawianych treści infografiki. Są to mapa treści, abstrakty graficzne do każdego rozdziału 

oraz chronografia nazwisk na osi czasu (w Indeksie). 

 

Zgodnie z tytułem książki, odpowiedź na pytanie: „o czym jest ta książka”, powinna być zaprezentowana graficznie. Czytelnik 

znajdzie takie kompendium graficzne na okładce oraz na stronie www.wizualizacjainformacji.pl/studium. Książkę można zamó-

wić na stronie naszego wydawnictwa: www.wydawnictwoumk.pl. Polecamy! 

 
 

   

 

 

 

 

http://www.wizualizacjainformacji.pl/studium
http://www.wydawnictwoumk.pl

