
 

  

 

Biuletyn Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii jest comiesięcznym informatorem, w 

którym znaleźć można wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem naszej jed-

nostki. Ukazuje się w ostatni piątek miesiąca i jest przeznaczony dla pracowników oraz 

doktorantów. Informacje, które mają się w nim znaleźć należy przesyłać na adres: 

krys@umk.pl lub napa@umk.pl. Skrócona wersja Biuletynu jest publikowana na stronie 

Instytutu. 
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Nowy rok - nowe wyzwania 
 

Serdecznie witamy Państwa w Nowym Roku i zachęcamy do lektury 

nowego numeru naszego Biuletynu.  Korzystając z okazji - życzymy 

wszystkim sukcesów i spełnienia w Nowym 2017 Roku. 

 

Zaczytane Tramwaje II 

Po raz kolejny zaprosiliśmy do wzięcia udziału w akcji "Zaczytane Tram-

waje". W dn. 6-20.12 br. Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK 

wspólnie z Miejskim Zakładem Komunikacji w Toruniu zorganizował 

przedświąteczny happening promujący czytelnictwo. Akcja była promo-

wana przez toruńskie rozgłośnie radiowe, redakcje gazet oraz najpopu-

larniejsze portale informacyjne. Partnerem wydarzenia było Studenckie 

Radio Sfera. 

 

 

Wizualizacja w humanistyce 

 

W dn. 23-24 marca 2017 r. odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Toruńska „Wizualizacja informacji w Humanistyce”, 

organizowana przez Instytut INiB UMK. Z przyjemnością informujemy, że Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkol-

nictwa Wyższego Pan Jarosław Gowin, objął to wydarzenie honorowym patronatem. Konferencję wspierają również Prezydent 

Miasta Torunia Michał Zaleski, Narodowe Centrum Nauki, International Society Knowledge Organization (ISKO), DARIAH-PL, 

Clarivate Analytics, Stowarzyszenie EBIB, Kraina Książek oraz Aklen. Individo.pl. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie : 

www.inibi.umk.pl/wizualizacja oraz na Facebooku IINiB UMK. Zapraszamy! 

 

 

Nowa publikacja naszych pracowników 

 

Pracownicy Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii są współautorami publikacji „Nauka o informacji” pod red. Wiesława 

Babika, adresowanej do wszystkich osób zainteresowanych problematyką szeroko pojętej informacji i działalności informacyj-

nej, w tym zwłaszcza do studentów bibliologii i informatologii oraz bibliotekarzy praktyków. 

Opracowanie:  

Zespół ds. wizerunku i promocji IINiB  

INSTYTUTU INFORMACJI  
NAUKOWEJ I BIBLIOLOGII 
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Wizyta w Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa 

 

Na początku grudnia 2016 r., studenci I roku zarządzania informacją i bibliologii, w ramach zajęć z zagadnień wydawniczych i 

księgarskich, odwiedzili Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie. Wizyta była okazją do zapoznania się z historią 

regionu, który w XVII w. uchodził za jeden z najsilniejszych ośrodków produkcji papieru. Dodatkową atrakcją było czerpanie 

papieru. Opiekunem grupy był mgr Piotr Rudera. 

 
O dawnym bibliofilstwie w Gdańsku 

Dnia 9 grudnia dr A. Wagner uczestniczył w konferencji „Bibliotheke tes psyches iatreion. Gdańsk i gdańszczanie w zwierciadle 

zbiorów Biblioteki Rady Miasta Gdańska”, zorganizowanej przez PAN Bibliotekę Gdańską, podczas której wygłosił referat pt. 

„Jan Walter z Chojnic jako prekursor gdańskiej tradycji superekslibrisu”.   

 

Niebezpieczeństwa i pułapki w sieci 

 

Dnia 10 stycznia 2017 r. dr Natalia Pamuła-Cieślak została zaproszona do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie, który 

działa pod patronatem Wydziału Nauk Historycznych UMK. Wygłosiła tam popularnonaukowy wykład o niebezpieczeństwach i 

pułapkach Sieci z perspektywy informatologicznej oraz zaprezentowała ofertę dydaktyczną kierowaną przez WNH UMK do 

młodzieży i nauczycieli. 

 

Nowa książka dra Arkadiusza Wagnera 

W ostatnich dniach ukazała się książka dra Wagnera pt. „Libri rari dell’Accademia Polacca di Roma. Libri sull’arte”, Roma 2016 

(160 stron, 18 tablic, 86 ilustracji). Zawiera ona charakterystykę niezwykle cennego, a niemal nieznanego, zbioru starych dru-

ków o tematyce artystycznej, znajdujących się w owej polskiej placówce położonej w centrum zabytkowego Rzymu. W najbliż-

szym czasie ukaże się również polskojęzyczna wersja publikacji (pt. Stare druki o sztuce w Bibliotece Stacji Naukowej PAN w 

Rzymie), skierowanej zarówno do naukowców jak i miłośników dawnych książek.      

 

Dr hab. Małgorzata Kowalska w ministerialnym gremium 

 

Zarządzeniem z dnia 19. stycznia br. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołał ponownie dr hab. Małgorzatę Kowalską 

na członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę. 

 

O bibliofilstwie w Bibliotece Raczyńskich 

 

Dnia 24. stycznia dr Arkadiusz Wagner wygłosił w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu wykład otwarty pt. „Prymas Maciej Drze-

wicki jako bibliofil. W pięćsetlecie powstania pierwszego polskiego ekslibrisu”, który był połączony z promocją książki o tym 

samym tytule. 
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Studenci w Radio Gra 

  

W ramach zajęć z Metodyki dziennikarskiej z mgr. Piotrem Ruderą, studenci II r. II stopnia spędzili "Blue Monday" w Radio 

Gra. Podczas wizyty studentów, trwała realizacja audycji Moje Miasto Moje Radio, prowadzona przez red. Mariusza Składanow-

skiego. Redaktorzy toruńskiej rozgłośni podzielili się swoimi doświadczeniami, a także przeprowadzili krótkie warsztaty z ob-

sługi programu do obróbki dźwięku. 

 

O oprawach ksiąg średniowiecznych w Toruniu 

  

W dniach 26-27 stycznia 2017 r. w Toruniu odbyła się konferencja naukowa pt. „Textus et pictura. Średniowieczny kodeks 

rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych”. Wydarzenie było współorganizowane przez Wydział Sztuk 

Pięknych UMK i Bibliotekę Uniwersytecką. Dr Arkadiusz Wagner wygłosił referat pt. "Problem typologii materiałów i dekoracji 

okuć oraz zapięć na oprawach ksiąg średniowiecznych" oraz poprowadził sesję zatytułowaną "Kodeksy rękopiśmienne w 

aspekcie wartości historycznej". 

 

 
 

 

 


