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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 bibliotekach dziecięcych w Turcji 

W dniach 14-17 listopada br. w Nevşehir (Turcja) dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, prof. UMK i dr hab. 

Tomasz Kruszewski, prof. UMK wzięli udział w First International Children’s Libraries Symposium. Organizatorami 

sympozjum były: Republic of Turkey University of Marmara, Department of Information and Records 

Management; Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism Libraries and Publications General 

Directorate; Republic of Turkey Ministry of Development Directorate of KOP Regional Development 

Administration. Obydwoje wygłosili referaty: Education for sustainable development in children's libraries. 

Attempt to indicate areas of activities (M. Fedorowicz-Kruszewska); Psychological techniques of library work with 

children (T. Kruszewski). Nasi pracownicy zasiadali również w komitecie naukowym sympozjum. 

  

Nowy redaktor prowadzący 

Z przyjemnością informujemy, że dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, prof. UMK począwszy od numeru 1 

za 2018 rok pełni funkcję redaktora prowadzącego w wydawanym od 1942 roku czasopiśmie naukowym „Ankara 

Univeristy The Journal of the Faculty of Languages and History-Geography” (Ankara Universitesi Dil Ve Tarih – 

Cografya Facultesi Dergisi) e-ISSN 2459-0150. 

 

Książka o grafice łowieckiej na medal 

28 listopada w Poznaniu odbyły się uroczystości z okazji 95-lecia Polskiego Związku Łowieckiego. Z tej okazji dr 

hab. Arkadiusz Wagner otrzymał Medal Świętego Huberta, nadawany przez kapitułę Odznaczeń Łowieckich za 

„szczególne osiągnięcia w propagowaniu kultury i sztuki łowieckiej”. Wiążą się one z opublikowaniem przez niego 

katalogu-albumu pt. "Łowiectwo w grafice europejskiej XV-XVIII wieku z kolekcji Ryszarda Wagnera" oraz innych 

tekstów dotyczących zagadnień książki i sztuki łowieckiej. Serdecznie gratulujemy. 

 

O user experience w projektowaniu 

Na zaproszenie prof. Ewy Głowackiej, 20 listopada br. w Auli Collegium Humanisticum Rafał Jara - Partner & 

creative director, FABRIC STUDIO - wygłosił wykład pt. "User Experience – projektowanie pozytywnego 
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doświadczenia użytkowników systemów informacyjnych". Dziękujemy za inspirację i solidną dawkę wiedzy na 

temat narzędzi, wykorzystywanych przy projektowaniu produktów interaktywnych.  

 

Nowe Koło Naukowe w Instytucie 

29 października br. zarejestrowane zostało Koło Naukowe Doktorantów „Pytanie”. Działalność Koła opiera będzie 

koncentrować się wokół zagadnień dotyczących społeczności internetowych, cyberbezpieczeństwa, eyetrackingu, 

nowych technologii, mediów społecznościowych, czytelnictwa, profesjonalnego wyszukiwania informacji, deep 

web, Open Access, Architektury Informacji, UX. Prezesem Koła została mgr Weronika Kortas, a Wiceprezesi to 

mgr Piotr Chmielewski i mgr inż. Adam Szalach. Opiekę naukową Koła sprawować będzie dr hab. Veslava Osińska. 

Pierwszym punktem w planie na rok 2018/19, jest zorganizowanie konferencji naukowej. Więcej informacji znajdą 

Państwo na stronie Koła: http://kndpytanie.strikingly.com 

 

Konferencja w ramach Dnia Architektury Informacji 

Koło Naukowe Doktorantów "Pytanie" pragnie zaprosić prelegentów i słuchaczy na bezpłatną I Ogólnopolską 

Konferencję Naukową WIAD19 "Projektowanie dla Różnorodności". Organizowana jest ona w ramach Dnia 

Architektury Informacji pod egidą Information Architecture Institute. Konferencja odbędzie się 23 lutego 2019 

roku w Collegium Humanisticum przy ul. Bojarskiego 1 w Toruniu. Temat przewodni to "Projektowanie dla 

Różnorodności" ("Design for Difference"). Więcej informacji znajdą Państwo na stronie 

Konferncji: http://wiad19torun.strikingly.com 

 

Studenci w Radzie Instytutu INiB 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonych wyborów, nowymi przedstawicielkami studentów w Radzie 

Instytutu zostały: Weronika Anna Burak, Marta Romanowska-Grzywacz.  

 

O open source w bibliotekach 

W dniach 13-14 listopada br. odbyła się w Warszawie XII Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Automatyzacja 

bibliotek” pt.: „Biblioteki w cyberprzestrzeni: Inspiracje Światowego Kongresu IFLA Wrocław 2017”. Podczas 

konferencji zainspirowanej Światowym Kongresem IFLA 2017 – dr inż. Mariusz Jarocki wygłosił referat pt.: „Open 

Source w bibliotekach w kontekście 20-lecia istnienia inicjatywy – historia, stan obecny, perspektywy”. 

 

Sukces TSB 

Ukazał się nr 1/18 TSB w nowej odsłonie. Z radością informujemy, że uzyskaliśmy bardzo wysoką notę w Index 

Copernicus Value) na poziomie 83.8. Dla porównania „Roczniki Biblioteczne” mają wskaźnik 51,66, „Przegląd 

Biblioteczny” - 43,42, a „Zagadnienia Informacji Naukowej” - 67,35. 
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