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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. 

 

 

 

 

Stypendium za publikację 

Z przyjemnością informujemy, że dr hab. Małgorzata Kowalska oraz dr hab. Veslava Osińska otrzymały 

jednorazowe stypendium Rektora UMK za wysoko punktowaną publikację naukową: Distribution of Data Elements 

and its relationship to the types of digital libraries opublikowana w "Journal of Librarianship and Information 

Science" (wskaźnik Impact Factor: 1.089, punktacja MNiSW: 25). 

 

Powołanie na eksperta 

Dr hab. Małgorzata Kowalska została powołana na eksperta Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w 

obszarze promocji uczelni za granicą. Agencja ma za zadanie prowadzić długofalową politykę na rzecz wsparcia 

mobilności akademickiej oraz projakościowego umiędzynarodowienia oferty polskich uczelni, m.in. przez realizację 

programów adresowanych do studentów i kadry naukowej tak z Polski, jak i z zagranicy. 

 

Warsztaty dla bibliotekarzy 

Pod koniec września br. dr hab. Małgorzata Kowalska oraz mgr Przemysław Krysiński poprowadzili w Książnicy 

Kopernikańskiej warsztaty dla bibliotekarzy województwa kujawsko-pomorskiego z zakresu wyszukiwania 

informacji, kreowania elektronicznego wizerunku oraz tworzenia aplikacji edukacyjnych. Warsztaty realizowane 

były w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Partnerstwo dla książki". 

 

Konferencja w Łodzi 

Prof. dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel uczestniczyła w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej  „Kultura 

czytelnicza młodego pokolenia”, zorganizowanej w dniach 24-25 września 2018 w Łodzi.  Konferencję tradycyjnie 

już organizowała Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego, przy współudziale Biblioteki 

Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum  Miasta Łodzi oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.  

Było to niezwykle ciekawe spotkanie badaczy i praktyków zarówno polskich, jak i zagranicznych, którzy 

prezentowali stan badań nad kulturą czytelniczą dzieci i młodzieży oraz wzorce działań aktywizujących 
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czytelnictwo młodego pokolenia. Prof. Bronisława Woźniczka-Paruzel, jako osoba współtworząca te 

międzynarodowe spotkania od wielu lat, uhonorowana została dyplomem gościa specjalnego Konferencji. 

 

Konferencja w Białej Podlaskiej 

Zorganizowana w dniach 5-7 września br. przez Bibliotekę Akademicką Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża 

Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dyrektorów Bibliotek 

Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych „BIBLIOTEKA… to więcej niż myślisz!”, była miejscem wystąpienia dr 

hab. Tomasza Kruszewskiego i dr Magdaleny Cyrklaff-Gorczycy pt. Poradniczy charakter bibliotek wobec problemu 

uzależnienia od gier komputerowych. Oboje prelegenci byli również członkami komitetu naukowego tej trzydniowej 

konferencji.  

 

Niewygodne dla władzy - zapraszamy na konferencję 

Z przyjemnością zapraszamy wszystkich pracowników, doktorantów i studentów na organizowaną przez nasz 

Instytutu w dniach 18-19 października br. V Ogólnopolską Konferencję Naukową „Niewygodne dla władzy. 

Ograniczanie wolności słowa”. Podczas Konferencji podejmowane będą zagadnienia związane z różnymi 

przypadkami ograniczania wolności słowa. Program i informacje organizacyjne znajdą Państwo na stronie 

wydarzenia: http://niewygodnedlawladzy.umk.pl/ 

 

Nagrody Rektora 

Z przyjemnością zawiadamiamy o przyznaniu pracownikom naszego Instytutu przez Rektora UMK prof. dr. hab. 

Andrzeja Tretyna nagród za osiągnięcia w dziedzinie naukowo-badawczej oraz organizacyjnej w 2017 roku. 

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 19 września br. w Collegium Maximum. Jest to najwyższe wyróżnienie 

jakie może otrzymać pracownik Uniwersytetu za swoją pracę. Wyróżnienia indywidualne za osiągnięcia w 

działalności naukowo-badawczej otrzymali prof. dr hab. Ewa Głowacka oraz dr hab. Arkadiusz Wagner. 

Wyróżnienie zespołowe za osiągnięcia w działalności organizacyjnej otrzymali: dr hab. Małgorzata Fedorowicz-

Kruszewska, prof. UMK, dr Magdalena Cyrklaff-Gorczyca, dr Natalia Pamuła-Cieślak, mgr Przemysław Krysiński 

oraz dr Piotr Rudera. Serdecznie gratulujemy. 
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