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Nowy semestr czas zacząć 
 

Wraz z początkiem semestru letniego, życzymy Wszystkim owocnej 

pracy i sukcesów na polu badawczym oraz dydaktycznym. Do wakacji 

zostało już tylko kilka miesięcy:) 

 

Współpraca z IX LO w Toruniu 

5. lutego 2016 r. Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii nawiązał 

współpracę z IX Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończy-

ka w Toruniu. 22. lutego gościliśmy u nas Dyrektora IX LO - Pana Ro-

mana Szeflera, który złożył na ręce Dyrektora Instytutu Informacji Nau-

kowej i Bibliologii UMK - Pani Prof. Ewy Głowackiej podpisany egzem-

plarz umowy patronackiej. Oficjalnie możemy ogłosić start naszego no-

wego przedsięwzięcia. W przyszłym roku szkolnym w IX LO zostanie 

utworzona klasa o profilu "cyberkultura", której treści nauczania opraco-

wują nasi pracownicy. Podpisane porozumienie przewiduje również 

udział uczniów w spotkaniach promocyjnych, a także zajęciach warszta-

towych prowadzonych przez naszych pracowników. Więcej informacji 

na stronie: www.ixlo.torun.pl. 

Introligatorzy i ich klienci 

 

Już dziś pragniemy Państwa zaprosić na kolejne - ważne wydarzenie w życiu naszego Instytutu. W dn. 17-18 listopada 2016 r. 

odbędzie się II. Ogólnopolska Konferencja Oprawoznawcza "Introligatorzy i ich klienci", organizowana w Toruniu przez Insty-

tut INiB UMK we współpracy z Książnicą Kopernikańską w Toruniu.  

 

Zasadniczym celem planowanej imprezy jest scharakteryzowanie dorobku wybranych pracowni introligatorskich, działających 

na historycznych i obecnych ziemiach Polski. Obok tego uwaga skupiona będzie na wybranych bibliofilach, którzy pozostawili 

po sobie mniej lub bardziej bogate zespoły oprawnych woluminów. Naturalnie, stosowne miejsce przewidziane jest na miscella-

nea, rozumiane jako referaty i komunikaty poświęcone zbiorom opraw w poszczególnych polskich bibliotekach, archiwach i 

muzeach. Mając zaś na uwadze rosnące znaczenie dyskursu konserwatorskiego w tegumentologii, otwarci jesteśmy na nowe 

głosy z tegoż właśnie środowiska. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.inibi.umk.pl/introligatorzy. Zapraszamy! 
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Szkolenia z Biura Karier 

 

Studenci II roku UM zarządzania informacją i bibliologii uczestniczyli w szkoleniu "Efektywne planowanie kariery", które popro-

wadziła Pani Izabela Rutkowska z Biura Karier UMK. Projekt jest realizowany w ramach współpracy Instytutu INiB z Biurem 

Karier UMK. Po jego zakończeniu studenci otrzymają specjalne zaświadczenia. 

 

Warsztaty dla maturzystów 

 

2. lutego br. odbyły się warsztaty z wyszukiwania informacji, przeprowadzone przez mgra Piotra Ruderę dla 90. maturzystów z 

Zespołu Szkół nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim. Zajęcia prowadzone były w ramach działań promujących ofertę naszego Insty-

tutu. 

 
Konferencja w Czechach 

 

W dniach 16-18 lutego odbyła się w Opavie (Czechy), kolejna międzynarodowa konferencja w cyklu KNIHA VE 21. STOLETÍ, 

tym razem pod tytułem "Redefinování role knihoven ve 21. století". Organizatorem konferencji była Slezská Univerzita w 

Opavĕ. IINiB UMK reprezentowali: dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska i dr hab. Tomasz Kruszewski, którzy 18 lutego 

wygłosili referaty: "Biblioteka dla Innego" oraz "Architektura polskich instytucji kultury XXI wieku". 

 

 
Media dla wykluczonych 

 

17 lutego dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska wygłosiła w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwi-

da w Zielonej Górze wykład pt. Media i usługi biblioteczne dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Odbył się on w 

ramach cyklicznych konwersatoriów bibliotekoznawczych organizowanych przez WiMBP w Zielonej Górze. 

 

 

Szkolenia dla researcherów i seniorów 

 

Rusza nabór na szkolenia organizowane i prowadzone przez pracowników naszego Instytutu. Oba kursy trwają tylko 2 tygo-

dnie. Zajęcia odbywają się popołudniami (wtorki i środy) i kończą się wydaniem świadectwa, sygnowanym podpisem Rektora 

UMK. Warto skorzystać z tej oferty i zdobyć nowe kompetencje. "Researcher" to szkolenie przeznaczone dla osób, które zaj-

mują się zaawansowanym wyszukiwaniem informacji lub chcą poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie. "Senior w sieci" to kurs, 

który dostarcza wiedzy w zakresie wyszukiwania informacji, obsługi poczty elektronicznej, komunikatorów, serwisów społecz-

nościowych. Celem szkolenia jest przekazanie zasad bezpiecznego korzystania z sieci oraz promowanie dobrych praktyk. Poka-

żemy m.in. jak złożyć wniosek o założenie konta w banku, jak zrobić zakupy przez Internet, wypożyczyć książkę z biblioteki, czy 

po prostu porozmawiać ze znajomymi. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.szkolenia.umk.pl. 

 

 


