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Spotkanie z założycielem Optize 
 

9 maja br. odbyło się spotkanie z Emilem Sienkiewiczem, założycielem 

firmy Optize. Tematem przewodnim wykładu było projektowanie witryn 

WWW, grafiki komputerowej i tworzenie aplikacji mobilnych.  

Zgromadzeni studenci architektury informacji oraz zarządzania informa-

cją i bibliologii zaproszeni zostali do współpracy z firmą, w celu zdoby-

wania doświadczenia w wybranym zakresie. Zbliżająca się przerwa waka-

cyjna może być odpowiednim okresem na tego typu przedsięwzięcia. 

Zachęcamy do kontaktu z Emilem Sienkiewiczem via e-mail: hel-

lo@optize.pl 

 
 

Warsztaty decoupage 
 

W ramach zajęć z Metodyki pracy z niepełnosprawnymi użytkownikami instytucji kultury, pod kierunkiem dr hab. Tomasza 

Kruszewskiego, studentki I roku studiów uzupełniających przeprowadziły 9 maja br. warsztaty ze zdobienia metodą decoupage. 

Fotorelację ze spotkania można obejrzeć na facebook’owym fanpage’u. 

 
 

Posiedzenie Komisji Prasoznawczej 
 

10 maja br. w Krakowie odbyło się 300. posiedzenie naukowe Komisji Prasoznawczej O/PAN w Krakowie, na którym prof. dr 

hab. Grażyna Gzella wygłosiła referat pt. "Gazeta Kościańska/Polska" i jej kłopoty z niemieckim sądem w latach 1897-1915. 

 

O pięknie opraw w Bibliotece Raczyńskich 
 

15 maja br. dr Arkadiusz Wagner wygłosił w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu prelekcję pt. "Piękno niesłusznie niedostrzega-

ne. Uwagi o zdobnictwie introligatorskim od gotyku do manieryzmu", towarzyszącą prezentacji cymeliów tej placówki w ra-

mach "XXII Spotkania z Arcydziełem".  

Opracowanie:  

Zespół ds. wizerunku i promocji IINiB  
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Debata Czwartkowa 

 

Kolejne spotkanie z cyklu Debaty Czwartkowej, odbyło się 11 maja br. Tematem przewodnim debaty były problemy związane 

z oceną humanistyki, a także skutkami tej oceny, realizowanej pod hasłem "Po co i jak oceniać publikacje naukowe?". Dyskusje 

dotyczyły ewaluacji publikacji naukowych jako instrumentu polityki naukowej. Zaproszonymi gośćmi byli dr hab. Emanuel Kul-

czycki, członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych i przewodniczący Zespołu ds. oceny czasopism naukowych MNiSW 

oraz mgr Ewa Rozkosz, która również jest członkinią tego gremium. Spotkanie poprowadziła dr Natalia Pamuła-Cieślak. 

 

 

Reprezentacja Instytutu w „Biegu z książką” 

 

14 maja br. w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek na UMK odbyły się Bieg z książką i Sztafeta z książką, które w tym 

roku miały charakter charytatywny – zbierano książki dla Stowarzyszenia Dzieciom i Młodzieży Wędka. Wśród uczestników 

nie zabrakło przedstawicieli Wydziału Nauk Historycznych. W klasyfikacji Absolwentów UMK Biegu głównego, drugie miejsce 

zajął mgr Piotr Rudera. Natomiast w Sztafecie z książką, Wydział reprezentowała drużyna „Zabiegani WNH UMK” w składzie 

mgr Piotr Rudera oraz studenci I roku zarządzania informacją i bibliologii: Anna Łączek, Urszula Nojek i Mirosław Nowak. Gra-

tulujemy! 

 

 

Majówka WNH 
 

W dniach 16-17 maja br. na Wydziale Nauk Historycznych odbyła się Majówka WNH. Podczas dwóch dni, uczestnicy mieli 

szansę wziąć udział w pokazach historycznych pojazdów i broni pancernej, zorganizowanych przez Muzeum Wojsk Lądowych 

w Bydgoszczy, Fundację Historii Polskiej Broni Pancernej w Toruniu oraz Klub Miłośników Starych Traktorów i Maszyn Rolni-

czych "Retro Traktor" w Golubiu-Dobrzyniu. Pierwszego dnia odbyła się także gra „Uczelniany Mistrz Karciany”, którą popro-

wadziła Anna Bielawiec-Osińska z Programu „Absolwent UMK” - partnera wydarzenia. W rozgrywkach karcianych zwyciężyła 

studentka II roku zarządzania informacją i bibliologii, p. Ramona Dudkiewicz. Pierwszego dnia odbyło się także spotkanie z Ola-

fem Popkiewiczem - archeologiem, współprowadzącym program telewizyjny „Poszukiwacze historii”. Drugi dzień rozpoczął się 

„Śniadaniem na trawie” w siedzibie Instytutu Archeologii, urozmaicony grami i zabawami integracyjnymi przygotowanymi przez 

organizatorów.  

 

Dzień Społeczeństwa Informacyjnego w Instytucie 
 

17 maja br. obchodziliśmy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego i z tej okazji zaprosiliśmy do naszego Instytutu specjalistę w 

zakresie narzędzi cyfrowych w bibliotece p. dr Dominika Piotrowskiego. Studenci I UM ZIIB w ramach przedmiotu 

"Społeczeństwo Informacji i Wiedzy" przekonali się, że umiejętność zorganizowania przestrzeni cyfrowej do pracy i komunika-

cji jest możliwe za pomocą rozmaitych narzędzi open source’owych. Tydzień wcześniej w ramach tych samych zajęć gościliśmy 

p. mgr Tomasza Górzyńskiego, który podczas wykładu rozwinął temat trendów rozwoju humanistyki cyfrowej, nawiązując do 

perspektywy archeologicznych badań i problemów.  
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Praktyki w Grecji 

 

W ramach funkcjonującego na naszej uczelni programu Erasmus+, istnieje możliwość odbycia praktyk na Krecie, w Bibliotece 

Uniwersyteckiej w Rethymnie. Charakter pracy związany jest z katalogowaniem literatury niegreckojęzycznej. Zainteresowani 

wyjazdem proszeni są o kontakt z wydziałowym pełnomocnikiem ds. mobilności studentów – dr Veslavą Osińską.  

 

 

Zapraszamy na studia! 

 

29 maja br. rozpoczyna się rekrutacja na studia w roku akademickim 2017/18. Kandydaci będą mogli składać dokumenty do 10 

lipca br., a kilka dni później ogłoszone zostaną listy osób przyjętych na studia. W naszej ofercie znajdują się dwa kierunki: archi-

tektura informacji oraz zarządzanie informacją i bibliologia. Szczegóły związane z ofertą Instytutu można znaleźć na stronie in-

ternetowej oraz w serwisie dla kandydatów pod adresem: http://www.inibi.umk.pl/rekrutacja. 

 

 

 

 


