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O ekslibrisie współczesnym w Poznaniu 
 

3. października br. dr Arkadiusz Wagner uczestniczył na zaproszenie 

Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu w obradach jury VII Konkursu 

„Ekslibris 2016 im. Klemensa Raczaka”   

 

 

Współpraca z DARIAH-PL 
 

W dn. 10-11 października br. dr Veslava Osińska w ramach działalności 

lubelskiej grupy roboczej z UMCS  w konsorcjum DARIAH-PL przepro-

wadziła cykl warsztatów dotyczących projektowania i modelowania dy-

namicznych sieci społecznych. Więcej szczegółów na stronie: 

http://dariah.pl/wp-content/uploads/2016/09/warsztatylublin.pdf. 

 

Efektywne planowanie kariery 

Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii kontynuuje współpracę z Biurem Karier UMK. W ramach porozumienia organizowa-

ne są szkolenia w zakresie aktywizacji zawodowej naszych studentów. 

Pierwsze spotkanie w nowym roku akademickim - "Efektywne planowanie swojej kariery" dla studentów III roku zarządzania 

informacją i bibliologii odbyło się 4 października. Zajęcia umożliwiły zdobycie wiedzy na temat sytuacji na rynku pracy oraz wy-

magań pracodawców. Ponadto pozwoliły na poznanie metod szukania pracy, zdobywania doświadczenia, rozpoznawania swoich 

mocnych i słabych stron pod kątem kompetencji zawodowych. Studenci mogli także nabyć umiejętności w zakresie przygoto-

wania CV i listu motywacyjnego. Po zajęciach każdy uczestnik uzyskał możliwość rejestracji w serwisie Biurze Karier UMK oraz 

mógł umówić się na spotkanie z doradcą zawodowy. 

 

Zaczytane Tramwaje 2 

Rozpoczęliśmy przygotowania do drugiej edycji świątecznej akcji „Zaczytane Tramwaje”. W tym roku wezmą w niej udział 

studenci ZIIB oraz AI. W tym roku oprócz cytatów rozbrzmiewających w tramwajach, wykorzystamy prezentację informacji 

wizualnej w formie pełnotekstowych publikacji, udostępnionych podróżnym w formie QR kodów. 

Opracowanie:  

Zespół ds. wizerunku i promocji IINiB  

INSTYTUTU INFORMACJI  
NAUKOWEJ I BIBLIOLOGII 
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O DŻS-ach we Wrocławiu 

 

W dniach 6-7 października dr hab. Małgorzata Kowalska wzięła udział w konferencji naukowej pt. "Dokumenty życia społeczne-

go w badaniach i praktyczne ich wykorzystanie", podczas której wygłosiła referat "Formalne, techniczne i praktyczne aspekty 

ekspozycji dokumentów życia społecznego w bibliotekach cyfrowych". Konferencja odbywała się we Wrocławiu i została zorga-

nizowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wro-

cławskiego oraz Dolnośląską Bibliotekę Publiczną im. T. Mikulskiego. 

 

O cymeliach w olsztyńskim „Hosianum” 

 

19 października dr Arkadiusz Wagner uczestniczył w sesji naukowej Iubilaeum Warmiae et Bibliotecae zorganizowanej przez 

Bibliotekę W. S. D. Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie, na której wygłosił referat pt. Zbiór opraw oznaczonych 

superekslibrisami polskimi z pierwszej połowy XVI wieku w Bibliotece "Hosianum". Charakterystyka wybranych przykładów. 

 
 

Szkolenia dla studentów 

 

Ruszyła pierwsza edycja projektu szkoleniowego UNI-KOMP-AS. Jest on skierowany do studentów III roku studiów licencjac-

kich oraz II roku studiów uzupełniających magisterskich. Jego celem jest podniesienie kompetencji studentów naszego Wydzia-

łu, aby byli bardziej konkurencyjni na rynku pracy. 

 

Szczegółowych informacji udziela koordynator wydziałowy projektu - Małgorzata Gimińska: gimma@umk.pl, pokój C 0.18, tel. 

56 611 37 56). Projekt UNI-KOMP-AS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecz-

nego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Więcej informacji na stronie projektu: 

http://portal.umk.pl/web/u3l/uni-komp-as. 

 

 

Open Access Week 2016 

 

Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu zorganizował w dniach 24-28 października br. "Tydzień Otwartej 

Nauki". W tym roku hasłem przewodnim imprezy było "Open in Action". Z tej okazji przygotowaliśmy prelekcje i warsztaty 

popularyzujące ruch Open Access. Imprezę przygotowali: dr Natalia Pamuła-Cieślak, dr hab. Małgorzata Fedorowicz-

Kruszewska, mgr Przemysław Krysiński oraz studenci zarządzania informacją i bibliologii. 

 

O grafice i ekslibrisie dla myśliwych 

 

23 października dr Arkadiusz Wagner wygłosił referat pt. "Łowiectwo w dawnej grafice europejskiej", otwierający wystawę 

"Las i łowiectwo jako czynnik kulturotwórczy w ekslibrisie i grafice artystycznej z kolekcji Ryszarda Wagnera" zorganizowanej 

w Swarzędzu przez Okręgową Radę Łowiecką i Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu. 
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Otwarta nauka w Łodzi 

 

25 października br. w ramach Tygodnia Otwartej Nauki 2016 dr Natalia Pamuła-Cieślak wzięła udział w seminarium organizo-

wanym przez Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego. Temat jej wystąpienia brzmiał: Directory of Open Access Journal – o zale-

tach i problemach katalogowania społecznościowego czasopism otwartych. Poruszyła w nim problemy w aplikowaniu polskich 

czasopism otwartych do międzynarodowej bazy Directory of Open Access Journal, której jest współpracownikiem. Wskazała 

także zalety wspólnego, społecznościowego modelu katalogowania otwartego i przestrzegania dobrych praktyk w tym obsza-

rze. Referat spotkał się z życzliwym odbiorem uczestników seminarium i wzbudził ożywioną dyskusję w kuluarach. 

 

Introligatorzy i ich klienci 

 

Dobiegają końca prace nad przygotowaniem II. Ogólnopolskiej Konferencji Oprawoznawczej "Introligatorzy i ich klienci", orga-

nizowanej w Toruniu przez Instytut INiB UMK we współpracy z WBP - Książnicą Kopernikańską w Toruniu w dn. 17-18 listo-

pada br. Zasadniczym celem planowanej imprezy jest scharakteryzowanie dorobku wybranych pracowni introligatorskich, dzia-

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

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

miscellanea, rozumiane jako referaty i komunikaty poświęcone zbiorom opraw w poszczególnych polskich bibliotekach, archi-

wach i muzeach.  

Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin oraz Minister Kultu-

ry i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.inibi.umk.pl/introligatorzy. Za-

praszamy! 

 

 

 

 

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! 
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Nagrody dla naszych pracowników 

 

26 października br. w Collegium Maximum UMK miała miejsce uroczystość wręczenia nagród JM Rektora UMK. Wśród nagro-

dzonych było także grono pracowników naszego Instytutu: prof. dr hab. Grażyna Gzella, dr hab. Ewa Głowacka, prof. UMK, dr 

hab. Wanda Ciszewska, dr hab. Tomasz Kruszewski, dr inż. Mariusz Jarocki oraz dr Natalia Pamuła-Cieślak. Nagrodę za cało-

kształt osiągnięć naukowo-badawczych odebrał także prof. dr hab. Janusz Tondel. Fotorelację z wydarzenia można znaleźć pod 

adresem: http://www.umk.pl/wiadomosci/?id=20161026132505. 
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