
 

  

 

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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Wybory Prodziekanów 
 

17 maja br. na Wydziale Nauk Historycznych UMK odbyły się wybory 

Prodziekanów na kadencję 2016-2020. Z radością informujemy, że no-

wym Prodziekanem do spraw promocji i rekrutacji została dr hab. Mał-

gorzata Fedorowicz-Kruszewska. Gratulujemy! 

 
O infobrokerstwie w Lublinie 
 

W dniu 17 maja dr Małgorzata Kowalska na zaproszenie Koła Naukowe-

go Infobrokeringu i Nowych Technologii "InfoHunters" UMCS w ramach 

"Dni z infobrokeringiem" wygłosiła wykład pt. "Jakość i wiarygodność 

informacji w perspektywie infobrokerskiej", podczas którego przedsta-

wiła metody oceny jakości i akredytacji informacji. 

 

Promocja architektury informacji 

Trwa promocja architektury informacji - kierunku, który znajdzie się w ofercie naszego Instytutu już od najbliższego roku aka-

demickiego 2016/17. Obejmuje ona zarówno media elektroniczne, jak i tradycyjne. W ramach programu "Kwadrans Akademic-

ki" w radiu Zet Gold dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, dr Natalia Pamuła-Cieślak i mgr Przemysław Krysiński opo-

wiedzieli o programie studiów i zasadach rekrutacji. Dodatkowo w środkach komunikacji miejskiej pojawiły się spoty reklamo-

we emitowane na monitorach LCD. Ważny element stanowią również materiały promocyjne, których dystrybucja odbywa się 

lokalnie - na terenie kampusu akademickiego (w ramach oferty kierowanej do studentów drugiego kierunku) oraz na terenie 

miasta i sieciowo - za pośrednictwem mediów społecznościowych. W akcjach promocyjnych czynny udział biorą także nasi 

studenci. W maju została zorganizowana profesjonalna sesja zdjęciowa, której efekty posłużą do promocji naszej oferty.  

 

 

Mamy kolejnego doktora 

19 maja br. odbyła się obrona pracy doktorskiej Marcina Karwowskiego pt. "Secret client - nowa metoda badania jakości obsłu-

gi w bibliotekach uniwersyteckich", napisana pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Fedorowicz-Kruszewskiej. Świeżo upieczone-

mu Panu Doktorowi serdecznie gratulujemy! 

Opracowanie:  

Zespół ds. wizerunku i promocji IINiB  
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Szkolenie z wystąpień publicznych 

 

Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii nawiązał współpracę z Biurem Karier UMK. W ramach porozumienia organizowane 

są różnego rodzaju szkolenia w zakresie aktywizacji zawodowej naszych studentów. Kolejne już spotkanie - "Wystąpienia pu-

bliczne" dla studentów I roku zarządzania informacją i bibliologii odbyło się 30.05.2016 r. 

 

Gościnne wykłady z Grecji 

 

W tym miesiącu gościliśmy w naszym Instytucie Dr Panayiotę Polydoratou z Alexander Technological Educational Institute of 

Thessaloniki. Dr Panayiota Polydoratou jest adiunktem w Department of Library Science and Information Systems Uniwersyte-

tu Technologicznego w Thessalonikach. Ukończyła studia na kierunku Information & Library Studies na University of Strathcly-

de Stopień doktora w zakresie informacji naukowej uzyskała w 2006 roku na City University w Londunie. Na tymże Uniwersy-

tecie odbyła staż jako Honorary Visiting Fellow oraz została członkiem Max Planck Digital Library w Niemczech. Jej zaintereso-

wania badawcze koncentrują się wokół tematyki bibliotek cyfrowych, publikowania elektronicznego, funkcjonalności systemów 

rejestru metadanych. Uczestniczyła w takich projektach, jak Data Audit Framework and RIOJA, Digital health programme. 

Więcej na stronie: http://polydor.libd.teithe.gr. 

 
 

Staże dla naszych studentów 

 

"Humanista - Stażysta - Menadżer! Zarządzanie dziedzictwem kulturowym" to nowy projekt Wydziału Nauk Historycznych 

UMK, który otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zdobyte fundu-

sze europejskie zostaną przeznaczone w całości na płatne staże zawodowe dla studentów ostatnich lat studiów drugiego stop-

nia wszystkich kierunków naszego Wydziału w latach 2016–2017. Staże odbędą się w wiodących organizacjach realizujących w 

sposób nowoczesny zadania w obszarze zarządzania dziedzictwem kulturowym w kraju oraz za granicą i umożliwią studentom 

kończącym studia płynne przejście z etapu edukacji do etapu zatrudnienia. Nasz Instytut w zespole przygotowującym wniosek i 

realizującym projekt reprezentuje dr Natalia Pamuła-Cieślak. 

 

 

Nowa książka o multimediach 

 

Ukazała się najnowsza książkę prof. Bronisławy Woźniczki-Paruzel pt. "Multimedia w komunikacji, czytelnictwie i życiu kultural-

nym osób z dysfunkcją słuchu". Publikacja poświęcona jest multimediom i roli, jaką odgrywają lub mogą odgrywać w komunika-

cji, w specyficznych praktykach czytelniczych oraz życiu kulturalnym osób z uszkodzonym słuchem, a zwłaszcza w środowisku 

ludzi głuchych, dla których językiem macierzystym jest język migowy. Rozważania usytuowane zostały w kontekście historycz-

nym, z odwołaniem do czasów poprzedzających rewolucję cyfrową. Pozwoliło to na ukazanie przemian, jakie nastąpiły w po-

strzeganiu społeczności Głuchych, tworzących własną kulturę, zogniskowaną wokół języka migowego, a także umożliwiło 

przedstawienie ich samych, jako społeczności, która nie tylko korzysta z możliwości, jakie dają nowe technologie, ale również 

uczestniczy w ich powstawaniu. 
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Konferencja w Gdańsku 

 

W dniach 11-13 maja br. odbyła się w Gdańsku X jubileuszowa konferencja bałtycka organizowana wspólnie przez Bibliotekę 

Uniwersytetu Gdańskiego, Bibliotekę Politechniki Gdańskiej i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Tegoroczne spotkanie 

odbyło się pod hasłem: ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ. NOWE ROZWIĄZANIA W DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTECZNO-

INFORMACYJNEJ. W obradach wzięło udział czterech pracowników IINiB UMK. W pierwszym dniu konferencji swoje refera-

ty zaprezentowali dr hab. Ewa Głowacka, prof. UMK (Badania społecznego i ekonomicznego oddziaływania bibliotek akademickich. 

Obszary, projekty, metody), dr Małgorzata Kowalska (Narzędzia oceny jakości kształcenia profesjonalistów w dziedzinie informacji) 

oraz dr inż. Mariusz Jarocki (Oczekiwania klientów bibliotek wobec rozwiązań mobilnych dostępnych w serwisach informacyjno-

bibliotecznych). Drugiego dnia konferencji referentką była dr Natalia Pamuła-Cieślak (Czy można zmierzyć jakość otwartości? Pol-

skie czasopisma otwartego dostępu wobec nowych wytycznych Directory of Open Access Journal). W konferencji czynny udział brało 

także dwoje słuchaczy studiów doktoranckich w IINiB: mgr Julita Niedźwiecka-Ambroziak z referatem: Otwartość na wdrażanie 

nowoczesnych technologii a nowe formy zbiorów w bibliotekach Wyższych Szkół Bankowych (wyniki badań ankietowych) oraz mgr 

Marcin Karwowski: Jakość w procesie rejestracji czytelników w bibliotekach uniwersyteckich – wyniki badań secret client. 
 

   

Warsztat naukometryczny 

 

20 maja br. dr Osińska wzięła udział w Warsztatach Naukometrycznych organizowanych przez dra Emanuela Kulczyckiego, dr 

Anetę Drabek i mgr Ewę Rozkosz w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego (CINIBU) w Katowi-

cach. Zaprezentowała tam swój algorytm mierzenia aktywności naukowców w lokalnych grupach i na jego podstawie progno-

zowania współpracy na 5 lat do przodu. Więcej: http://scientometrics.amu.edu.pl/1-warsztat-naukometryczny. 
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