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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. 

 

 

O indywidualnej przestrzeni informacyjnej 

Ukazała się książka „Mechanisms of the formation and evolution of personal information spaces in the humanities”, 

której autorami są Mirosław Górny, Ewa Głowacka, Małgorzata Kisilowska i Zbigniew Osiński. Pojęcie 

indywidualnej przestrzeni informacyjnej (IPI) funkcjonuje w informatologii od lat. Mimo to traktowane było dotąd 

tylko jako kolejny termin, który należy zdefiniować i ewentualnie wykorzystać w rozważaniach dotyczących na 

przykład potrzeb użytkowników informacji  albo zarządzania informacją. W niniejszym opracowaniu przyjęto, że na 

model IPI składają się trzy sfery: infrastruktura informacyjna, umiejętności związane z działaniami informacyjnymi i 

świadomość informacyjna. Sfery te dają się z metodologicznego punktu widzenia stosunkowo łatwo wyodrębnić, 

stanowią swego rodzaju spójne całości, a równocześnie obejmują wszystkie elementy odgrywające istotną rolę w 

IPI. W naszych badaniach przyjęto, że każda z wymienionych sfer będzie analizowana oddzielnie, a wyniki analizy 

zostaną wykorzystane do budowy modelu wyjaśniającego mechanizm tworzenia IPI. 

 

 

Przystanek Książka 

Zakończyła się trzecia edycja Przystanku Książka – wydarzenia organizowanego przez nasz Instytut we współpracy 

z Miejskim Zakładem Komunikacji w Toruniu. Inicjatywa miała na celu zachęcenie mieszkańców Torunia do 

czytania. Każdy kto odbył podróż tramwajem typu „Swing” w dniach 4-18 grudnia 2017 r., miał okazję posłuchać 

najpopularniejszych cytatów i aforyzmów autorstwa m.in. Jana Sztaudyngera, Stanisława Jerzego Leca czy 

Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Na pasażerów podróżujących w tym okresie autobusami czekały plakaty 

przedstawiające półki z książkami. Umieszczono na nich specjalne kody, po zeskanowaniu których można było 

pobrać wybrane książki za pomocą telefonu i je przeczytać. 

 

 

Nagroda za rozprawę habilitacyjną 

Miło nam poinformować, że w ubiegłym tygodniu w siedzibie Instytutu Historii PAN, dr Arkadiusz Wagner 

otrzymał I Nagrodę w Konkursie "Studiów Źródłoznawczych" im. Profesora Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego w 

kategorii prac ze źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii za rozprawę habilitacyjną o superekslibrisie 

"Superekslibris polski. Studium o kulturze bibliofilskiej i sztuce od średniowiecza do połowy XVII wieku". 
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Cashflow - zacznij z nami inwestować! 

Z okazji uruchomienia w naszym Instytucie Studenckiego Koła Naukowego Inteligencji Finansowej CASHFLOW, 

19 grudnia br. odbył się inaugurujący działalność Koła wykład prowadzony przez maklera giełdowego – Piotra 

Pawlika, który związany jest z rynkami kapitałowymi od 11 lat, a swoją inwestycyjną drogę rozpoczynał na 

Wydziale Prawa i Administracji UMK. Działalność Koła opierać się będzie na rozwoju inteligencji finansowej z 

pomocą planszowej gry CASHFLOW. Podczas wykładu otwierającego, poruszono najważniejsze zagadnienia 

związane z rozpoczęciem przygody z inwestowaniem. 

 

 

Katalog rękopisów wyróżniony 

"Katalog rękopisów średniowiecznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu", opracowany przez dr Martę Czyżak 

przy współpracy dr hab. Moniki Jakubek-Raczkowskiej i dr. Arkadiusza Wagnera, otrzymał wyróżnienie KLIO 

podczas XXVI Targów Książki Historycznej, które odbyły się na Zamku Królewskim w Warszawie w dniach 30 

listopada - 3 grudnia 2017 r. Nagroda „KLIO” jest rokrocznie przyznawana przez Porozumienie Wydawców Książki 

Historycznej polskim autorom popularyzującym historię oraz wydawcom literatury historycznej. Laureatów 

wyłania niezależne Jury. Nagroda jest wręczana podczas Targów Książki Historycznej. Jest podzielona na kilka 

kategorii: autorską (indywidualny wkład autora w popularyzację historii), edytorską (dla wydawcy za publikację 

interesujących serii, cykli itp.) oraz inną, według uznania Jury lub sugestii sponsorów (np. varsaviana). Gratulujemy! 

 

 

Biblioteka w otoczeniu społecznym 

Studenci III roku zarządzania informacją i bibliologii w ramach zajęć Instytucje GLAM w otoczeniu społecznym, 

prowadzonych przed dr hab. Małgorzatę Fedorowicz-Kruszewską, 23 stycznia br. odwiedzili Bibliotekę 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Biblioteka od 2013 roku mieści się w nowym budynku. 

Studenci, oprócz ogólnych informacji dotyczących funkcjonowania Biblioteki, dowiedzieli w jaki sposób zadbano 

tam o dostosowanie architektoniczne dla użytkowników z niepełnosprawnością, poznali ofertę usług biblioteczno-

informacyjnych oraz technologie wspomagające, adresowane do wspomnianej grupy odbiorców. Studenci wysoko 

ocenili stan przygotowania Biblioteki do potrzeb użytkowników z niepełnosprawnością. Mimo niesprzyjającej aury, 

uznali wyjazd za bardzo udany. 

 

 

Zajęcia terenowe 

Studiowanie zarządzania informacją i bibliologii to także wycieczki i wyjazdy szkoleniowe. W ostatnim czasie 

studenci III roku zapoznali się z działalnością Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych WBP-KK w 

Toruniu. Z kolei studenci II r. studiów II stopnia ZIIB, w ramach zaliczenia zajęć z Edukacji informacyjno-

komunikacyjnej, poprowadzili lekcje z wyszukiwania obrazem dla uczniów drugich klas IX Liceum 

Ogólnokształcącego w Toruniu, a w ramach przedmiotu Informacja w społeczeństwie wiedzy odwiedzili Książnicę 

Kopernikańską, aby poznać wszystkie aspekty funkcjonowania cyfrowej wypożyczalni naukowej Academica.  

 

 

Nowy numer „Między Regałami” 

Członkowie Studencko - Doktoranckiego Koła Naukowego E-print przygotowali kolejny, 26. numer „Między 

Regałami”. Zapraszamy do lektury najnowszego wydania, dostępnego na stronie internetowej Koła.    



 

3 

 

 

Niewygodne dla władzy - zapraszamy na konferencję 

Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii organizuje w dniach 18–19 października 2018 r. w Toruniu, V 

Ogólnopolską Konferencję Naukową „Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa”. Po kilkuletniej 

przerwie, po raz piąty toruński ośrodek bibliologii zaprasza do podjęcia wspólnych interdyscyplinarnych rozważań 

na temat różnych przypadków ograniczania wolności słowa. 

 

Intencją organizatorów jest poznanie mechanizmów służących kontroli słowa, praktycznych przejawów 

działalności organów władzy za tę kontrolę odpowiedzialnych oraz możliwych skutków wprowadzanych 

ograniczeń bez względu na to, kiedy i gdzie miały miejsce. Założeniem konferencji jest podjecie dyskusji na temat 

funkcjonowania i znaczenia cenzury, zarówno instytucjonalnej, jak i pozainstytucjonalnej. W kręgu zainteresowań 

organizatorów pozostają mechanizmy służące kontroli słowa, praktyczne przejawy działalności cenzury oraz skutki 

wprowadzonych ograniczeń. W zakres konferencji wpisuje się prezentacja stanowisk twórców, redaktorów, 

wydawców i bibliotekarzy wobec tego rodzaju praktyk. Proponowane zagadnienia można rozpatrywać w 

kontekście druku, jak i najnowszych kanałów dystrybucji informacji. Więcej informacji na stronie konferencji: 

www.niewygodnedlawladzy.umk.pl. Zapraszamy! 
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