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Nowa książka naszych pracowników 
 

Publikacja „Współczesne oblicza komunikacji i informacji. Przestrzeń 

informacyjna nauki” pod red. Ewy Głowackiej, Mariusza Jarockiego i Na-

talii Pamuły-Cieślak zawiera teksty reprezentatywne dla różnych per-

spektyw badawczych dotyczących współczesnej komunikacji naukowej. 

Większość z nich opiera się na dorobku informatologii, niemniej kilku 

autorów korzysta z metodologii innych nauk albo też wprost lub po-

średnio porusza wątki charakterystyczne dla podejścia naukoznawczego. 

Tę różnorodność należy uznać za zaletę oraz cechę charakterystyczną 

prowadzonych dziś badań, potwierdzającą zjawisko szybszego rozwoju 

nauki na pograniczach dyscyplin. Prezentowane tu opracowania zawiera-

ją pytania skłaniające do dalszej eksploracji, wskazujące nowe potrzeby i 

pola badawcze. Współczesna komunikacja i informacja naukowa podle-

gają dynamicznym zmianom, które domagają się szybkiej rejestracji, opi-

su i analizy. 

 

Tydzień z Internetem 

 

Od 27 marca do 2 kwietnia 2017 r. trwa ogólnoeuropejska kampania Tydzień z Internetem, której celem jest zachęcenie jak 

największej liczby osób do poznania i  korzystania z możliwości rozwojowych, jakie daje Internet. W tym roku w Polsce akcja 

odbywa się już po raz siódmy. Hasło przewodnie tegorocznych obchodów to „e-Pasjonaci”, czyli spotkania dla różnych grup 

wiekowych, w szczególności dorosłych, planujących rozpocząć działania związane z aktywnością zawodową i edukacyjną z wy-

korzystaniem sieci.  

 

Z tej okazji dr Magdalena Cyrklaff zorganizowała spotkania z grupami seniorów z zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych 

w Toruniu, w ramach których uczestniczyli oni wraz ze studentami kierunku architektura informacji w konkursie wiedzy o 

znajomości blogosfery. Dodatkowymi atrakcjami spotkań były wystąpienia lokalnych blogerek, które opowiadały o swoich do-

świadczeniach związanych z rozpoczynaniem działalności blogerskiej. Zarówno goście, jak i studenci zdobyli dzięki imprezie 

nowe i praktyczne informacje o tym, w jaki sposób przygotować się do założenia bloga, jakich narzędzi oraz zasobów do tego 

użyć i skąd czerpać wskazówki i inspiracje do rozwoju swoich pomysłów. 
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Nasz ekspert na Welconomy 

 

14 marca br. dr Magdalena Cyrklaff wzięła udział w XXIV Forum Gospodarczym WELCONOMY w Toruniu. Impreza ta to 

miejsce wymiany doświadczeń w zakresie  rozwoju biznesu i monitorowania oraz prognozowania zmian społeczno-

gospodarczych w Polsce. Dr Cyrklaff pełniła rolę eksperta w panelu: Mężczyzna polski. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rzecz o toż-

samości. Moderatorem sesji był Robert Banasiewicz, specjalista terapii uzależnień, a pozostałymi prelegentami: prof. Jan Przyby-

łowski i ks. Miłosz Wardziński. Dyskusja o kondycji współczesnego mężczyzny oscylowała wokół tematyki pośpiechu i braku 

czasu na głębokie relacje partnerskie, kryzysu rodziny i autorytetów. Poruszano także kwestie wpływu nowych mediów i czasu 

poświęcanego na ich użytkowanie, na styl życia oraz powstawanie uzależnień behawioralnych.  

 

 

Konferencja zakończona 

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego pragniemy Państwu gorąco podziękować za uczestnictwo w konferencji "Wizualizacja 

Informacji w Humanistyce", podzielenie się z nami swoją wiedzą, przyłożenie się do przygotowania prezentacji z obowiązkowy-

mi elementami graficzno-wizualnymi i przesłanie materiałów na czas. Ostateczny termin nadsyłania tekstów przesuwamy na 

koniec marca. Szczególne podziękowania kierujemy do prowadzących warsztaty za profesjonalizm i gotowość podzielenia się 

wiedzą oraz jak zasugerowali pewni uczestnicy, za wyrozumiałość dla początkujących. Dziękujemy naszemu złotemu sponsoro-

wi, Clarivate Analytics za bardzo profesjonalny i przystępnie przeprowadzony warsztat naukometryczny, a także za zasianie 

nadziei na zmiany w ewaluacji badań humanistycznych i społecznych. Dziękujemy także pozostałym sponsorom za wkład w or-

ganizowanie konferencji oraz zaprezentowanie przez Wydawnictwo Naukowe PWN ważnych dla naukowców treści o współ-

czesnych formach publikowania. 

 

 

Drzwi Otwarte na WNH 

 

Wydział Nauk Historycznych w dniach 21-22 marca br. zorganizował "Drzwi Otwarte" pod hasłem „Pierwszy Dzień Wiosny 

na WNH”. Była to doskonała okazja do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną. Instytut INiB UMK przygotował dla wszyst-

kich zainteresowanych bogaty program wydarzeń, a wśród nich m.in. wykłady, prelekcje, warsztaty, pokazy, wystawy, konkur-

sy. W wydarzeniu wzięli udział: dr hab. W. Ciszewska, dr hab. M. Fedorowicz-Kruszewska, dr inż. Mariusz Jarocki, dr hab. Mał-

gorzata Kowalska, dr N. Pamuła-Cieślak, mgr Piotr Rudera, mgr Przemysław Krysiński oraz studenci obu kierunków studiów 

znajdujących się w naszej ofercie. 

 

 

Wyróżnienie dla książki dra Arkadiusza Wagnera 

 

Książka dra Wagnera pt. Stare druki o sztuce w zbiorach Biblioteki Stacji Naukowej PAN w Rzymie (Rzym, Accademia Polacca 

di Roma, 2016) otrzymała wyróżnienie w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką w roku 2017, odbywającym się w ra-

mach 21. Poznańskich Targów Książki Naukowej i Popularnonaukowej 
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Nowe koło naukowe 

 

Z przyjemnością informujemy, że dnia 10 marca br. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oficjalnie powstało Stu-

denckie Koło Naukowe Architektury Informacji przy Instytucie INiB UMK, którego opiekunem została dr Natalia Pamuła-

Cieślak. Koło stawia przede wszystkim na działalność online. W sferze zainteresowań jego członków znajduje się rozwój nau-

kowy i zawodowy. Nieodłącznym elementem działalności ma być dotarcie do odbiorcy poprzez social media (relacje z wyda-

rzeń związanych z działalnością koła oraz naszego instytutu, śledzenie trendów związanych z architekturą informacji, czy współ-

dzielenie się ciekawymi informacjami branżowymi). Uczestnicy przewidują udział w konferencjach, targach pracy i warsztatach 

oraz organizowanie spotkań ze specjalistami z dziedzin związanych z architekturą informacji. Do współpracy zapraszają wszyst-

kich chętnych, także spoza naszego wydziału. 

 

 

Nowa książka dra Arkadiusza Wagnera 

 

W marcu ukazała się rozprawa habilitacyjna dra A. Wagnera pt. „Superekslibris polski. Studium o kulturze bibliofilskiej i sztuce 

od średniowiecza do połowy XVII wieku”, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016, s. 600, il. 257, tabl. XXII. Stanowi ona 

pierwszą w rodzimej literaturze analizę zjawiska superekslibrisu w okresie jego największego rozkwitu między schyłkiem goty-

ku a potopem szwedzkim. 

 

 

Studencka konferencja 

 

Studencko – Doktoranckie Koło Naukowe ePRINT działające przy Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu zorganizowało II Ogólnopolską Konferencję Naukową „Człowiek – Informacja. Książka. Cyber-

kultura”. Przedmiotem konferencji były rozważania na temat człowieka w różnych kontekstach, począwszy od szeroko rozu-

mianej informacji, przez książkę, do współczesnej cyberkultury. 

 

 

O oprawach książkowych w Grudziądzu 

 

29. marca dr Arkadiusz Wagner wygłosił w siedzibie Koła Miłośników Dziejów Grudziądza wykład gościnny pt. „Sztuka książki. 

O nietypowych oprawach słów kilka”. 


