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Nowości wydawnicze  
 

Ukazały się dwie nowe publikacje. Pierwsza to polska wersja ostatniej 

książki dra A. Wagnera, wydanej w Rzymie: "Stare druki o sztuce w 

zbiorach Biblioteki Stacji Naukowej PAN w Rzymie" (wyd.: Accademia 

Polacca delle Scienze/Biblioteca Centro di Studi a Roma, Rzym 2016), 

druga to "Katalog rękopisów średniowiecznych Biblioteki Uniwersytec-

kiej w Toruniu", opracowany przez Martę Czyżak i współtworzony 

przez dra A. Wagnera.  

 

O superekslibrisach w Bibliotece Raczyńskich 

 

21 lutego dr Arkadiusz Wagner wygłosił w Bibliotece Raczyńskich w 

Poznaniu wykład publiczny pt. Superekslibris polski od średniowiecza do 

potopu szwedzkiego - dzieje przebogatej tradycji. 

 

Światowy Dzień Architektury Informacji 

 

20 lutego 2017 r. obchodziliśmy II Światowy Dzień Architektury Informacji (II World Information Architecture Day). W związ-

ku z tym, że Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK jest jednym z niewielu ośrodków w Polsce prowadzących studia w 

zakresie architektury informacji, postanowiliśmy aktywnie włączyć się w obchody tego święta. Jak wygląda proces projektowa-

nia? Jak sprawdzić które pomysły są dobre a które nie? Jakie błędy najczęściej popełniają twórcy aplikacji mobilnych oraz serwi-

sów internetowych? Jakie znaczenie w tworzeniu serwisów ma treść, a jaką rolę odgrywa forma? O tym między innymi rozma-

wialiśmy 23 lutego br. w trakcie specjalnie wygłoszonych z tej okazji prelekcji Michała Olszewskiego (naszego absolwenta) oraz 

Aleksandra Anikowskiego (Kierownika Centrum Promocji i Informacji UMK). 
 

 

 

 

Wyróżnienie dla dr Natalii Pamuły-Cieślak  

 

Dr Natalia Pamuła-Cieślak została wyróżniona Certyfikatem Doskonałości za wybitny wkład w prace recenzenckie za rok 2016. Certyfikat 

został przyznany przez Directory of Open Access Journal, z którym dr Natalia Pamuła-Cieślak współpracuje od 2014 r. w charakterze redak-

tora. 
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Nowa pracownia komputerowa 

 

Informujemy, że od nowego semestru mamy do dyspozycji 3 nowoczesne pracownie komputerowe. Do sali AB.1.11 zostały 

zakupione nowe komputery. Czekamy na dostawę monitorów. Bardzo prosimy o przestrzeganie kilku zasad, dzięki którym 

prowadzenie zajęć będzie przebiegało bez zakłóceń: 

 nie podłączamy swojego sprzętu na stanowisku wykładowcy, 

 nie pozostawiamy studentów bez opiekuna w pracowni komputerowej, 

 przy komputerach nie powinniśmy spożywać napojów (tylko w ubiegłym semestrze zalane zostały trzy klawiatury), 

 studenci zapisują pliki TYLKO w obrębie wyznaczonej do tego partycji, pilnujmy żeby pliki były usuwane z PULPITU, 

 wszelkie usterki proszę zgłaszać na adres: krys@umk.pl; dla ułatwienia komputery są oznaczone numerami od 1 do 15, 

 rezerwacji pracowni komputerowych należy dokonywać bezpośrednio u P. Krysińskiego. 

 

Międzynarodowa konferencja w przygotowaniu 

 

Kontynuujemy 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 humanistów, 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. Obserwowana obecnie masowość danych wy-

stępuje 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 kom-

puterowych. W tej edycji koncentrujemy się na zastosowaniu wizualizacji w humanistyce, a w szczególności w bibliologii i informatologii, 

historii, kulturoznawstwie i sztuce. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.inibi.umk.pl/wizualizacja oraz na Facebooku IINiB 

UMK. Zapraszamy! 


