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Biuletyn Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii jest comiesięcznym informatorem, w którym znaleźć można wszelkie 

informacje związane z funkcjonowaniem naszej jednostki. 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 

piorud@umk.pl. Skrócona wersja Biuletynu jest publikowana na stronie Instytutu. 

 

 

 

Kategoria A+ dla Wydziału Nauk Historycznych  

Z przyjemnością informujemy, że Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przyznał naszemu Wydziałowi Nauk 

Historycznych kategorię A+ (najwyższą możliwą). Spośród 17 wydziałów, najwyższą kategorię otrzymał także 

Wydział Sztuk Pięknych, co potwierdza wysoką pozycję naszego Wydziału wśród wiodących ośrodków naukowych 

w kraju. 

 

Dzień integracyjny na WNH 

10 października br. na Wydziale Nauk Historycznych odbył się dzień integracyjny pod hasłem „Dzień Dobry WNH”. 

Głównym wydarzeniem tego dnia, była gra terenowa, w której udział wzięło 9 pięcioosobowych zespołów 

wytypowanych przez poszczególne kierunki studiów z oferty Wydziału. Zwiedzanie obiektów Instytutu Archeologii 

było okazją do integracji studentów rozpoczynających studia ze starszymi rocznikami. Dziękujemy wszystkim 

uczestnikom za udział w  grze integracyjnej i gratulujemy wyników. 

 

Książka w mediach 

W dniach 12-13 października 2017 r. dr Magdalena Cyrklaff-Gorczyca wzięła udział w konferencji naukowej 

"Książka w mediach. Media w książce. Korespondencje i transpozycje". W czasie wydarzenia dyskutowano o 

wzajemnych interakcjach tradycyjnej książki z nowymi mediami, jej ewolucji i nowych formach oraz wyzwaniach 

terminologicznych i metodologicznych w badaniach nad jej funkcjami w zmediatyzowanej kulturze. Tematyka 

referatów oscylowała także wokół promocji książki i bibliotek w social mediach, roli przekazu audialnego i filmu w 

edukacji oraz kulturze oraz zagadnieniach szeroko rozumianego Public Relations instytucji z sektora GLAM. W 

ramach tego ostatniego tematu dr Cyrklaff-Gorczyca w wystąpieniu „Media relations wybranych bibliotek 

toruńskich. Cele, narzędzia i plany rozwoju” przedstawiła wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w celowo 

wybranych instytucjach toruńskich. 
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O naukometrii w Chinach 

W dn. 16-20 października br. dr hab. Veslava Osińska uczestniczyła w międzynarodowej konferencji 

naukometrycznej International Conference on Scientometrics & Informetrics, która odbyła się w Wuhan (Chiny). Dr 

hab. V. Osińska przedstawiła wyniki badań, prowadzonych w ramach projektu NCN. Dzięki uczestnictwu w 

warsztatach zapoznała się z najnowszymi metodami stosowanymi w światowej naukometrii. 

 

O grafice w Muzeum w Szamotułach 

21 października br. dr Arkadiusz Wagner wygłosił w Muzeum - Zamku Górków w Szamotułach wykład publiczny pt. 

Grafiki o tematyce łowieckiej jako dzieła sztuki, towarzyszący uroczystemu odsłonięciu w parku zamkowym pomnika 

Świętego Huberta. 

 

Nowy numer „Między Regałami” 

Ukazał się nowy numer czasopisma wydawanego przez Studencko - Doktoranckie Koło Naukowe Eprint. Można w 

nim przeczytać między innymi o tym, jak rozwija się polski hip-hop, a także o literaturze inspirowanej grami 

komputerowymi. Specjalnym gościem numeru jest absolwentka naszego kierunku, Pani Aldona Mackiewicz, która 

opowiedziała nam o swoim antykwariacie. 

 

Konkurs na najlepszą pracę magisterską 

Z przyjemnością informujemy o rozstrzygnięciu konkursu na najlepszą pracę magisterską. Komisja Konkursowa 

przyznała pierwsze miejsce mgr Annie Sobko za pracę pt. "Multimedia i technologie wspomagające dla niesłyszących 

na tle kultury i języka Głuchych" (promotor: prof. dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel). Drugie miejsce zostało 

przyznane mgr Annie Wojtaś za pracę pt. "Wykorzystanie narzędzi e-marketingu do promocji małych firm" 

(promotor: dr hab. Ewa Głowacka, prof. UMK). 

 

Otwarte warsztaty 

23 października br. odbyły się warsztaty pt. "Czasopismo otwarte - dobre praktyki publikacyjne w świetle 

wytycznych Directory of Open Access Journal", odbywające się w ramach Tygodnia Otwartej Nauki 2017, 

przeznaczone dla członków redakcji i wydawców czasopism ukazujących się w modelu otwartym oraz tych, którzy w 

najbliższym czasie będą składać swoje ankiety aplikacyjne do tego katalogu. Spotkanie poprowadziła dr Natalia 

Pamuła-Cieślak. Wydarzenie organizowane było przez nasz instytut w ramach Międzynarodowego Tygodnia 

Otwartej Nauki 2017. W tym roku odbywał się on od 23 do 29 października, a jego tematem przewodnim było: 

„Otwórz, aby…”. 

 

Nowa książka o wizualizacji informacji 

Ukazała się książka "Wizualizacja informacji w humanistyce" pod wspólną redakcją dr hab. Małgorzaty Kowalskiej i 

dr hab. Veslavy Osińskiej. Tematyka książki, dobrze oddana jej tytułem, mieści się w najnowszym nurcie humanistyki, 

zwanym humanistyką cyfrową. Dotyczy problemu obiecującego, zarówno z punktu widzenia metodyki badań jak i 

form prezentacji wiedzy. Niewątpliwie będzie cennym wkładem w popularyzację koncepcji i metod wizualizacji 

informacji z dziedziny humanistyki. [...] Problematyka wizualizacji, jako stosunkowo nowa, budzi wiele kontrowersji, a 

tym samym wymaga rzetelnego zaprezentowania. Konieczne wydaje się popularyzowanie w środowisku naukowym 

doświadczeń stosunkowo nielicznych jeszcze humanistów korzystających z metod i narzędzi do wizualizacji, gdyż 

jest to najefektywniejsza droga do „oswojenia” problemu. Wzbudzenie przekonania o naukowej przydatności 
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wizualizacji może przyczynić się do otwarcia przed wieloma humanistami nowych pól badawczych, a także nowych 

możliwości metodycznych. 

 

Studencki wyjazd szkoleniowy 

W ramach przedmiotu prowadzonego przez dr Magdalenę Cyrklaff-Gorczyca "IT dla osób niepełnosprawnych", 

studentki zarządzania informacją i bibliologii uczestniczyły w Międzynarodowej Konferencji "Reha For The Blind" w 

Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Podczas pobytu miały okazję obejrzeć nowoczesny sprzęt dla niewidomych i 

wysłuchać wykładów dotyczących problemów tych osób oraz sposobów radzenia sobie z nimi. Całe wydarzenie 

rozpoczęła uroczysta gala na hali Torwar, podczas której wystąpili m.in. Kasia Cerekwicka, Mietek Szcześniak, Hania 

Stach i zespół Sorry Boys. Na naszym Facebooku znajduje się krótka fotorelacja z wyjazdu. 

 

Nowy serwis internetowy 

Od 25 października br. serwis internetowy www.inibi.umk.pl funkcjonuje w nowej odsłonie. Prace nad nim trwały 

kilka tygodni. Został opracowany zgodnie z nową identyfikacją wizualną i jest w pełni responsywny. Strona 

zachowała wszystkie dotychczasowe funkcjonalności, a dodatkowym udogodnieniem jest moduł ogłoszeń, który 

umożliwia zamieszczanie informacji bez udziału administratora. 

 

Biblioteka publiczna w przestrzeni społecznej 

Dr hab. Tomasz Kruszewski wygłosił referat „Modernizm i neo- (architektura bibliotek publicznych w Polsce na 

początku XXI wieku” podczas Międzynarodowej Naukowej Konferencji Jubileuszowej pt. "Biblioteka publiczna w 

przestrzeni społecznej", która odbyła się 11.10.2017 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Łodzi. 

 

Dr hab. Tomasz Kruszewski z certyfikatem 

Dr hab. Tomasz Kruszewski uzyskał certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego Doradcy w zakresie 

Zdrowia Psychicznego. 
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