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Witamy w nowym roku akademickim! 
 

Szanowni Państwo! Rozpoczął się nowy rok akademicki 2016/17. Ważny 

dla nas ze względu na to, że po raz pierwszy w ofercie stacjonarnych 

studiów naszego Instytutu znalazł się drugi kierunek - architektura infor-

macji. Mamy nadzieję, że pełni zapału do pracy, sprostamy nowym wy-

zwaniom. Powodzenia! 

 

Zmiany kadrowe 
 

Z końcem września zespół pracowników Instytutu Informacji Naukowej 

i Bibliologii opuścili dr Piotr Malak i mgr Marcin Żynda. W nowym roku 

akademickim do naszego grona dołączyła dr Magdalena Cyrklaff, która 

wcześniej współpracowała z naszym Instytutem. Jest również naszą ab-

solwentką. Pani Doktor poprowadzi zajęcia na obu kierunkach. 

 

Konferencja w Japonii 

Dr hab. Ewa Głowacka, prof. UMK, wzięła udział w międzynarodowej konferencji naukowej „LIS 2016 - Library and Informa-

tion Science”, która odbyła się w dniach 12-14 lipca 2016 r. w Kioto (Japonia). Wraz z zespołem badawczym, w skład którego 

wchodzili także: dr hab. Mirosław Górny, prof. UAM, dr hab. Zbigniew Osiński, prof. UMCS i dr hab. Małgorzata Kisilowska, 

zaprezentowała referat pt. „The importance of the study of Individual Information Space for library science”. Referat uzyskał  

nagrodę „Outstanding Paper Awards”, corocznie przyznawaną przez komitet naukowy konferencji kilku pracom uznanym za 

wybitne.  

Autorzy referatu przedstawili podstawowe założenia modelu Indywidualnej Przestrzeni Informacyjnej (IPI) humanisty. Scharak-

teryzowali metodologię i wyniki prowadzonych w latach 2014-2015 (równolegle na czterech uniwersytetach w Polsce) badań, 

których rezultaty pozwoliły na przedstawienie obecnego stanu IPI. 
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Ostatnie pożegnanie 

 

W wieku 83 lat zmarł dr Bronisław Żurawski, emerytowany pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, wieloletni prezes 

Związku Nauczycielstwa Polskiego przy UMK, jeden z głównych inicjatorów i współtwórca komputeryzacji UMK. 

Dr Bronisław Żurawski był absolwentem fizyki na UMK. Pracę doktorską pod tytułem "O włączeniu oddziaływania konfigura-

cyjnego w uogólnionej metodzie swobodnego elektronu" obronił w roku 1969. W tym samym roku zawodowo związał się z 

UMK, najpierw jako adiunkt w Instytucie Fizyki (do 1976), potem jako dyrektor Ogólnouczelnianego Ośrodka Obliczeniowego 

(1976-1988) i kierownik Zespołu Sieci Komputerowych (1988-1992). W latach 1975-1988 pełnił funkcję pełnomocnika rektora 

ds. rozwoju zastosowania metod informatycznych i technologiczno-obliczeniowych (1975-1988). Od 1993 roku był zatrudnio-

ny na etacie starszego wykładowcy w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, gdzie pełnił funkcję kierownika Pra-

cowni Metod Komputerowych. 

 

 

O crowdsourcingu w bibliotece 

 

23 września 2016 r. dr hab. Małgorzata Kowalska, na zaproszenie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich poprowadziła warszta-

ty pt. ,,Crowdsourcing w bibliotece". Szkolenie odbyło się w Bibliotece Publicznej im. Z. J. Rumla w Warszawie i adresowane 

było do bibliotekarzy zainteresowanych zdobyciem praktycznej wiedzy w zakresie wykorzystywania potencjału intelektualnego 

i umiejętności społeczności internetowych w codziennej działalności bibliotecznej. Podczas warsztatów omówione zostały zja-

wiska crowdsourcingu i crowdfundingu, zaprezentowano przykłady projektów realizowane przez biblioteki oraz przedstawiono 

studia przypadków i dobre praktyki, które mogą być pomocne w realizowaniu tego rodzaju przedsięwzięć. 
 

 

Podwójny jubileusz 

 

W związku z jubileuszem 70-lecia urodzin prof. dr hab. Janusza Tondela i 40-lecia pracy naukowej, 26 września odbyło się uro-

czyste wręczenie dedykowanego Panu Profesorowi tomu studiów „Dawnych ksiąg niesyty”. Motywem przewodnim tomu była 

„książka”, postrzegana z różnych perspektyw badawczych, będąca elementem wspólnym osiemnastu tekstów przygotowanych 

w ramach wydawnictwa. Panu profesorowi serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzone lata pracy i życzymy dalszych sukce-

sów zawodowych! 

 

 

 

O książce dawnej we Wrocławiu 

 

W dniach 29 września – 1 października dr Arkadiusz Wagner uczestniczył w charakterze moderatora obrad podczas Międzyna-

rodowej Konferencji „Książka dawna i jej właściciele – stan badań, opracowanie, perspektywy” przygotowanej we Wrocławiu 

przez Grupę Polskich Bibliotek Naukowych Gromadzących Stare Druki, przy współpracy z Konsorcjum Europejskich Bibliotek 

Naukowych CERL.  
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Nowa książka naszych pracowników 

 

Ukazała się najnowsza książka dr hab. Małgorzaty Fedorowicz-Kruszewskiej i dr Magdaleny Cyrklaff "Media w środowisku osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym". Publikacja przybliża zjawisko wykluczenia społecznego i cyfrowego. Charakteryzuje 

różne środki przekazu informacji jako narzędzia komunikowania, które są zaprojektowane z myślą o osobach nie mogących 

korzystać ze standardowej informacji drukowanej i elektronicznej. Szczególny nacisk położono na media cyfrowe, które rozwi-

nęły się w ostatnim ćwierćwieczu. 

 

Wręczenie nagród w konkursie WNH 

 

5 października 2016 r. odbyło się wręczenie nagród za udział w konkursie Studiuj na WNH, organizowanym przez Wydział 

Nauk Historycznych UMK. Nagrodę główną - notebook HP - zdobył Michał Wróbel. Wyróżnienia otrzymali: Damian Tarkow-

ski, Anna Koniecko, Katarzyna Fiok i Angelika M. E. Głowacka (studentka II roku ZIIB i I roku AI). 

 

 

   

 

 

 

 


