
 

  

 

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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Seminarium naukometryczne 
 

Dr Veslava Osińska w dn. 9-10 listopada wystąpiła z referatem "The role 

of visual Analysis" na międzynarodowym seminarium "Alternative me-

trics or tailored metrics" organizowanym przez COST Action (dr A. 

Scharnhorst), MNiSW (dr J. Kozłowski) i Politechnikę Warszawską 

(prof. Janusz Holyst).  

Czołowi naukometrzy, tacy jak prof. L. Leydesdorff, dr K. Boyack przed-

stawili najnowsze koncepcje w światowej naukometrii. Polscy naukowcy 

z Politechniki Warszawskiej zaprezentowali własne podejście wykorzy-

stania metryki Tailora. Młodzi badacze z USA, Grecji, Polski zareprezen-

towali wyniki naukometrycznych badań zespołowych. 

 

 

Konferencja oprawoznawców zakończona 

18 listopada zakończyła się II Ogólnopolska Konferencja Oprawoznawcza "Introligatorzy i ich klienci", którą współorganizował 

nasz Instytut oraz Książnica Kopernikańska w Toruniu. Na imprezę przybyło ponad 60 prelegentów i słuchaczy z rozmaitych 

ośrodków naukowych w Polsce (oraz gościnnie – z Czech). Toczące się obrady udowodniły rosnące znaczenie tegumentologii 

w dyskursie nauk humanistycznych, a jednocześnie prekursorską i wiodącą pozycję, jaką na tym polu zajmuje nasza placówka. 

W zgodnej opinii uczestników imprezy palącym postulatem winno być kontynuowanie tego rodzaju przedsięwzięć, stawiają-

cych sobie za cel m.in. pogłębienie wiedzy o ogromnych zasobach dawnych opraw w kolekcjach instytucjonalnych i prywatnych. 

 

Pełnomocnik DARIAH z IINIB 

Dr Veslava Osińska została pełnomocnikiem Rektora UMK w Radzie Konsorcjum Dariah-PL na lata 2016-2018. Polskie kon-

sorcjum jest – obok niemieckiego – największym krajowym porozumieniem europejskiej sieci. Jest to jednocześnie największe 

w historii polskiej humanistyki konsorcjum naukowe. Konsorcjum i poszczególne grupy robocze w jego ramach będą aktywnie 

zabiegać o projekty finansowane m.in. ze środków funduszy strukturalnych UE na lata 2014-2020 (w tym w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa) oraz z Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020. 
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Nasz pracownik ekspertem 

Mgr Przemysław Krysiński został członkiem uczelnianego zespołu ds. tworzenia założeń i wytycznych internetowej strony kor-

poracyjnej UMK, którego celem będzie opracowanie wyglądu, funkcjonalności i strategii wdrażania nowego serwisu głównego 

uczelni oraz serwisów wydziałowych. W skład zespołu weszli również: Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Otoczeniem 

Gospodarczym - prof. dr hab. Wojciech Wysota, dr Tomasz Wolniewicz (UCI), dr Tomasz Wojciechowski (UCI),  

mgr inż. Maja Górecka-Wolniewicz (UCI), mgr Artur Sikora (UCI), dr hab. Nikodem Pręgowski (Wydział Sztuk Pięknych), mgr 

Aleksander Anikowski (Centrum Promocji i Informacji), mgr Magdalena Jankowska (Centrum Promocji i Informacji) i koordy-

nujący prace zespołu - Pełnomocnik Rektora ds. Promocji Uniwersytetu - dr hab. Mieczysław Kunz. 

 

Zaczytane Tramwaje II 

 

Po raz kolejny organizujemy akcję "Zaczytane Tramwaje". W dn. 6-20.12 br. Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK 

wspólnie z Miejskim Zakładem Komunikacji w Toruniu zapraszają na przedświąteczny happening promujący czytelnictwo. 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 prze-

myśleń, a także do sięgnięcia po książkę.  

 

W akcję zaangażowani są studenci architektury informacji oraz zarządzania informacją i bibliologii, którzy na potrzeby projektu 

dokonali nagrań w Studenckim Radiu Sfera. Pierwszego dnia wybrane przystanki zamienią się w czytelnie, a nasi studenci rozda-

wać będą specjalne ulotki. Na każdej z nich znajdą się kody QR, po zeskanowaniu których będziecie mogli pobrać pełne wersje 

książek na swoje smartfony. Nie zabraknie też mikołajkowych niespodzianek ;) Dodatkowo - w czasie trwania akcji - najciekaw-

sze książki będziemy prezentowali na naszym Facebooku. Akcja będzie promowana przez toruńskie rozgłośnie radiowe, redak-

cje gazet oraz najpopularniejsze portale informacyjne. Partnerem wydarzenia jest Studenckie Radio Sfera. 

 
 

Nowa książka dra Arkadiusza Wagnera 

 

W ostatnich dniach ukazała się książkowa monografia autorstwa dra A. Wagnera, zatytułowana Prymas Maciej Drzewicki jako 

bibliofil. W pięćsetlecie powstania pierwszego polskiego ekslibrisu (wydana nakładem zbiorowym w Warszawie-Toruniu-Poznaniu-

Drzewicy). Stanowi ona pierwsze w rodzimej literaturze studium działalności owego wybitnego kolekcjonera ksiąg i humanisty, 

zapisanego w historii głównie jako właściciel dwóch pierwszych polskich ekslibrisów. Szatę edytorską publikacji – wzbogaconą 

o 71 kolorowych tablic i ilustracji – zrealizował dr inż. M. Jarocki według typograficznych rozwiązań renesansowych.   

 

Dr hab. Tomasz Kruszewski redaktorem naczelnym 

 

Dr hab. Tomasz Kruszewski został członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego i redaktorem  

naczelnym czasopisma naukowego "Przegląd Terapeutyczny". 
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Nasi studenci na wycieczce 

Zajęcia na kierunku zarządzanie informacją i bibliologia odbywają się nie tylko w Collegium Humanisticum. W ostatnich dniach 

studenci III roku mieli okazję przyjrzeć się działaniom adresowanym do osób z niepełnosprawnością i w wieku senioralnym, 

które realizowane są przez znany w całej Polsce Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych WBP-KK w Toruniu. 

 

Międzynarodowa konferencja w przygotowaniu 

 

Rozpoczęliśmy przygotowania do jednego z największych wydarzeń w historii naszego Instytutu. W dn. 23-24 marca 2017 r. 

odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Toruńska "Wizualizacja informacji w Humanistyce". 

Celem wydarzenia jest poszerzenie świadomości o znaczeniu naukowego przekazu w formie graficznej wśród polskich humani-

stów, a także zintegrowanie społeczności akademickiej w zakresie wymiany doświadczeń o sztuce wizualizacji. Tam gdzie jest 

dużo informacji, powstaje zapotrzebowanie na ich przedstawienie w formie skondensowanej i zrozumiałej dla odbiorcy. Obser-

wowana obecnie masowość danych występuje w naukach przyrodniczych, humanistycznych, ale przede wszystkim społecznych. 

Do eksploracji i analizy tych zasobów naukowcy z powodzeniem wykorzystują zaawansowane metody wizualizacji. Poprzednia 

edycja konferencji odbyła się w 2015 roku i dotyczyła nauk komputerowych. W tej edycji koncentrujemy się na zastosowaniu 

wizualizacji w humanistyce, a w szczególności w bibliologii i informatologii, historii, kulturoznawstwie i sztuce. Więcej informa-

cji znajdą Państwo na stronie: www.inibi.umk.pl/wizualizacja oraz na Facebooku IINiB UMK. Zapraszamy! 

 


