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Architektura informacji zatwierdzona 
 

Miło nam poinformować, że nasz nowy kierunek został 26 kwietnia br. 

zatwierdzony na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 

Toruniu. Tym samym od nowego roku akademickiego będziemy mieli w 

ofercie 2 kierunki studiów stacjonarnych. 

 

Studencka konferencja 
 

W dniach 17-18.03.2016 r. Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe  

E-print, działające przy Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii, zor-

ganizowało I Ogólnopolską Konferencję Naukową Człowiek - Biblioteki. 

Książki. Media, w ramach której poza 32 wygłoszonymi referatami, dru-

giego dnia Konferencji przeprowadzono grę edukacyjną dla jej uczestni-

ków. Przebieg gry oparty został o przygotowane stacje, na których 

uczestnicy realizowali zadania, uczestniczyli w warsztatach origami lub 

zapoznawali się z projektem Żywa Biblioteka. 

O książkach edukacyjno-terapeutycznych 

Studenci I r. UM odwiedzili Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych WBP-KK w Toruniu, gdzie zapoznawali się z 

możliwościami wykorzystania książek do zajęć edukacyjno-terapeutycznych z osobami z niepełnosprawnością. Wiele ciekawych 

i przydatnych informacji przekazała mgr Arleta Tuleya – pedagog w OCCiN WBP-KK, która takie zajęcia samodzielnie przygo-

towuje i realizuje. 

 

Spotkanie autorskie dr Natalii Pamuły-Cieślak 

Na początku marca w IX LO w Toruniu odbyło się autorskie spotkanie dr Natalii Pamuły-Cieślak, która zaprezentowała swoją 

ostatnią publikację pt. „Ukryty Internet jako przedmiot edukacji informacyjnej”. Spotkanie było połączone z promocją edukacyj-

nej oferty naszego Instytutu. 

Opracowanie:  

Zespół ds. wizerunku i promocji IINiB  

INSTYTUTU INFORMACJI  
NAUKOWEJ I BIBLIOLOGII 
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O superekslibrisach u heraldyków 

 

Dnia 17 marca dr Arkadiusz Wagner wygłosił w poznańskim oddziale Polskiego Towarzystwa Heraldycznego wykład gościnny 

pt. Średniowieczne i nowożytne superekslibrisy herbowe a sfragistyka. Problem zdumiewających zależności. 

 

 

Warsztaty dla maturzystów 

 

7 marca nasza doktorantka Jagoda Rycharska przeprowadziła warsztaty "Posmakuj informacji". W zajęciach uczestniczyli ucz-

niowie czterech klas trzecich i jednej klasy pierwszej IX LO w Toruniu. 
 

 

Nagroda Naukowa SBP im.  A. Łysakowskiego 

 

Miło nam poinformować, że najnowsza książka Pani Prof. Ewy Głowackiej pt. "Kultura oceny w bibliotekach. Obszary, modele i 

metody badań jakości zasobów oraz usług biblioteczno-informacyjnych" zdobyła Nagrodę Naukową SBP im. A. Łysakowskiego 

za 2015 r. w kategorii prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym. Serdecznie gratulujemy! 

 

 

Szkolenie dla nauczycieli 

 

W dniach 19-20 kwietnia odbyło się dwudniowe szkolenie "Researcher. Profesjonalne wyszukiwanie informacji". Warsztaty 

poprowadzili dr Natalia Pamuła-Cieślak i mgr Przemysław Krysiński. Uczestnicy dowiedzieli się, jak szukać efektywnie, używając 

profesjonalnych narzędzi, a przy tym oszczędzając czas i pieniądze. W zajęciach udział wzięli przede wszystkim nauczyciele z IX 

LO w Toruniu. Była to również doskonała okazja do tego, by zaprezentować ofertę edukacyjną naszego Instytutu. Wszystkich, 

którzy chcieliby zorganizować szkolenie/warsztaty zapraszamy po więcej szczegółów na: http://www.szkolenia.umk.pl. 

 

 

Studenci w siedzibie Telewizji UMK 

 

20 kwietnia studenci III r. oraz studenci Erasmusa w ramach przedmiotu "Opracowanie i prezentacja komunikatu medialnego" 

(prow. dr V. Osińska) mieli okazję przekonać się, jak funkcjonuje studio nagrań UCNTN. Zapoznali się z pracą dziennikarzy i 

filmowców "od kuchni" oraz z warsztatem skutecznej prezentacji informacji.  

 

Na początku nieśmiało, z czasem coraz odważniej wcielili się oni w rolę prezenterów telewizyjnych. Pracownik UCNTN, pan 

Jacek Janik opowiedział, jak studio nagrań funkcjonuje od strony technicznej i organizacyjnej, z jakimi głównymi problemami 

boryka się zespół oraz zaprosił chętnych studentów do współpracy z zespołem redakcyjnym. 
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Kot w potrzebie 

 

Nasi studenci postanowili wesprzeć kotkę Pusię, która od co najmniej 10 lat jest mieszkańcem Biblioteki Uniwersyteckiej. Każ-

dy, kto ją zna, bezbłędnie wyrecytuje jej przymioty: inteligentna, ładna, sympatyczna i ceniąca dobrą kuchnię. Zbiórka karmy i 

kocich akcesoriów (można je zostawiać w Sekretariacie Instytutu) cieszy się dużym zainteresowaniem. 

 
 

Wycieczka programowa do Warszawy 

 

Co roku o tej porze nasi studenci wyjeżdżają do Warszawy na wycieczkę programową. Tym razem opiekunami II roku byli dr 

A. Wagner i mgr M. Żynda. Zdjęcia z wyjazdu znajdą Państwo na naszym Facebooku. 

 

 

Drzwi Otwarte w IX LO w Toruniu 

 

W dniach 8-9 kwietnia 2016 r. odbyły się „Drzwi Otwarte” w IX LO. Nasz Instytut reprezentowali pracownicy (dr Natalia 

Pamuła-Cieślak, mgr Przemysław Krysiński, mgr Piotr Rudera) oraz studenci. Była to doskonała okazja do zaprezentowania 

informacji na temat klasy o profilu cyberkultura, której patronujemy oraz przybliżenia oferty skierowanej do absolwentów 

„dziewiątki”. W ramach spotkania przeprowadziliśmy także konkurs z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Zaprezentowali-

śmy projekt edukacyjny, nad którym pracujemy wspólnie ze studentami I roku studiów licencjackich. 

 

 

Nasi pracownicy na konferencji w Kielcach 

 

W dniach 25-26 kwietnia br. odbyła się piąta ogólnopolska konferencja naukowa „KSIĄŻKA, BIBLIOTEKA, INFORMACJA – 

MIĘDZY PODZIAŁAMI A WSPÓLNOTĄ” organizowana przez Instytut Dziennikarstwa i Informacji UJK w Kielcach. Było to 

kolejne spotkanie naukowe włączające się do niezwykle ważnego dyskursu, dotyczącego przeszłości, teraźniejszości i przyszło-

ści książki, biblioteki, informacji, ich nowych funkcji, zadań i celów.  

 

Na konferencji tej Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK reprezentowało czterech prelegentów. W pierwszym dniu 

obrad w sekcji „Biblioteki” referat pt. Zarządzanie kapitałem społecznym jako wyzwanie dla bibliotek wygłosiła dr Małgorzata Ko-

walska. W drugim dniu obrad, również w sekcji „Biblioteki”, referat pt. Nowa jakość usług informacyjnych wdrażanych przez biblio-

teki polskich szkół wyższych jako możliwość zwiększenia ich efektywności w środowisku lokalnym i globalnym, zaprezentował dr inż. 

Mariusz Jarocki. W tym samym dniu w sekcji poświęconej ruchowi wydawniczemu i księgarstwu dr hab. Wanda Ciszewska 

wygłosiła referat: Kolportaż zakładowy i instrukcje „Domu Książki” z lat 1950-1951, zaś w równoległej sesji „W sieci. Informacja” 

dr Natalia Pamuła-Cieślak omówiła Zastosowanie  metody  okulograficznej  do  badań  interfejsów  wyszukiwawczych  w  świetle pi-

śmiennictwa naukowego.  
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Wystąpienia naszych pracowników w Brnie 

 

W ramach „Dni Kultury Polskiej w Brnie”, który odbywał się w dniach 04-15.04.2016 (Festival Dny Polské Kultury v Brně) dr 

hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska wygłosiła referat pt. "Inny w Bibliotece", natomiast dr hab. Tomasz Kruszewski  za-

prezentował referat pt. "Architektura polskich instytucji kultury w XXI wieku".  
 

Goście z Iławy 

 

Dn. 25.04 br. podczas wizyty na Wydziale Nauk Historycznych licealistów, objętego patronatem WNH Zespołu Szkół Ogólno-

kształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie, przeprowadzono prezentację praktycznych przejawów działalności studenckiej, 

realizowanych w ramach zajęć objętych planem studiów na kierunku Zarządzanie Informacją i Bibliologia. W tym celu mgr 

Piotr Rudera wykorzystał jeden z projektów studentów I roku, wykonany w ramach zaliczenia przedmiotu Współczesne Życie 

Literackie. Polegał on na zaprezentowaniu przejawów życia literackiego, kulturalnego i artystycznego w Toruniu, w oparciu o 

nowoczesne technologie, przybierając ostatecznie formę interaktywnej mapy. Jej możliwości nie zostały ograniczone jedynie do 

wyszukiwania lokalizacji miejsc w wybranych kategoriach, ale przede wszystkim uwzględniona została możliwość dodawania 

kolejnych znaczników, odpowiadających przyjętym przez twórców kryteriom.  

 

 

Seminarium Big Data 

 

W dniu 9 marca br. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbyło się seminarium Big Data i cloud computing jako nowe 

narzędzia w informacji i w nauce, współorganizowane przez Microsoft Corp. oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. W spo-

tkaniu udział wzięli dr hab. Ewa Głowacka, prof. UMK, dr hab. Wanda Ciszewska, dr Małgorzata Kowalska oraz dr Natalia Pa-

muła-Cieślak. 

 

 

 

Reminiscencje biblioteczne 

 

Właśnie ukazała się najnowsza książka prof. Janusza Tondela. Serdecznie polecamy i zachęcamy do lektury! Autor książki jest 

profesorem w Zakładzie Książki Dawnej i Współczesnej w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii na UMK w Toruniu. 

Zajmuje się historią książki, dziejami typografii, bibliotek oraz bibliofilstwa. Cały jego życiorys zawodowy związany jest z Uni-

wersytetem Mikołaja Kopernika. Zanim zaangażowany został na etacie nauczyciela akademickiego, od 1971 do 1977 r. zatrud-

niony był w Bibliotece Uniwersyteckiej jako bibliotekarz. Przepracował w niej 6 lat. Były to lata ważne dla biblioteki, która 

zmieniła adres – z Bydgoskiego Przedmieścia przeniesiona została na Bielany, ale także dla autora, wtedy młodego adepta sztuki 

bibliotekarskiej. Te lata zbliżyły go do problematyki bibliologicznej i określiły tematykę jego naukowych zainteresowań. W pa-

mięci zaś pozostawiły wspomnienia o codziennym dniu biblioteki i dziejących się w niej wydarzeniach, a przede wszystkim o 

ludziach – bibliotekarzach oraz pracownikach różnych szczebli służbowej drabiny. I właśnie tymi reminiscencjami, z okresu 

swojej inicjacji w sprawy bibliotekarstwa i księgoznawstwa, niekiedy wyraźnymi, innym razem trochę rozmytymi, tak jak prze-

chowała je jego pamięć, dzieli się w niniejszej publikacji. Książkę można zamówić na stronie naszego wydawnictwa: 

http://wydawnictwoumk.pl. 

 


