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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. 

 

 

Nominacja profesorska 

Z radością informujemy, że 29.01 br. Prezydent RP Andrzej Duda nadał dr hab. Ewie Głowackiej, prof. UMK tytuł 

naukowy profesora nauk humanistycznych. 

 

Ewa Głowacka pełni funkcję dyrektora Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK. Jej zainteresowania 

naukowe koncentrują się wokół oceny jakości zasobów i usług biblioteczno-informacyjnych, metodologii badań 

informatologii i bibliotekoznawstwa oraz indywidualnej przestrzeni informacyjnej pracowników naukowych i 

studentów. Jest autorką czterech książek, z których najnowsze to "Kultura oceny w bibliotekach: obszary, modele i 

metody badań jakości zasobów oraz usług biblioteczno-informacyjnych" z 2015 r. oraz "Mechanisms of the 

Formation and Evolution of Personal Information Spaces in the Humanities" z 2017 r. (we współpracy z 

Mirosławem Górnym, Małgorzatą Kisilowską i Zbigniewem Osińskim). Ponadto jest autorką kilkudziesięciu 

artykułów oraz redaktorem kilku prac zbiorowych. 

 

 

Zajęcia terenowe 

W ramach zajęć terenowych w dniu 27 lutego 2018 r. dr Magdalena Cyrklaff-Gorczyca zorganizowała dla 

studentek kierunku zarządzanie informacją i bibliologia (specjalność biblioterapeutyczna) wizytę w Miejskim 

Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu. 

W czasie spotkania poprowadzonego przez pracownika socjalnego, studentki zapoznały się ze specyfiką 

funkcjonowania placówek i instrumentów pomocy bezdomnym, podstawowymi problemami osób bezdomnych 

oraz formami ich aktywizowania (np. poprzez trening higieniczny i terapię zajęciową). 

 

 

Staże studenckie na WNH 

27 lutego br. odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne dotyczące możliwości otrzymania płatnych staży w 

ramach projektu „Humanista - Stażysta - Menadżer! Zarządzanie dziedzictwem kulturowym - II edycja (2018-

2019)”. Staże są adresowane do studentów ostatnich czterech semestrów na studiach I i II stopnia. Druga edycja 
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programu będzie realizowana w latach 2018-2019 i obejmie – podobnie jak w poprzedniej odsłonie – studentów 

wszystkich kierunków naszego Wydziału. Dla uczestników programu przewidziane jest wynagrodzenie oraz środki 

na pokrycie kosztów mieszkania i dojazdów w trakcie stażu.  

 

 

Awans profesorski 

27 lutego br. Rektor UMK wręczył naukowcom nominacje na stanowiska profesora zwyczajnego i 

nadzwyczajnego. Wśród nauczycieli akademickich, którzy zostali zatrudnieni (od 1 lutego 2018 r.) na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego znalazła się dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska. 

 

Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych w dyscyplinie bibliologia 

i informatologia. Pełni funkcję prodziekana Wydziału Nauk Historycznych UMK. Jej zainteresowania naukowe 

koncentrują się wokół mediów i usług informacyjnych adresowanych do grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, wykorzystania koncepcji zrównoważonego rozwoju w instytucjach kultury oraz promocji instytucji 

kultury. Jest autorką trzech książek, z których najnowsza to Media w środowisku osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym (2016 r.). Ponadto jest autorką kilkudziesięciu artykułów oraz redaktorem kilku prac zbiorowych. 

 

 

Erasmus+ 

Zachęcamy studentów i doktorantów naszego Instytutu do zapoznania się z warunkami wiosennej rekrutacji 

obejmującej wyjazdy na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+. Nabór zgłoszeń potrwa do 15 marca br., a 

szczegółowe informacje można uzyskać od instytutowego koordynatora programu Erasmus+ dr hab. Veslavy 

Osińskiej: wieo@umk.pl (Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii). 

 

 

TSB na Facebooku 

Z okazji 10 rocznicy wydawania przy naszym Instytucie czasopisma pt. „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 

uruchomiony został oficjalny profil na Facebooku. Znajdą na nim Państwo m.in. informacje związane z naborem 

tekstów do kolejnych numerów i bieżące wydania czasopisma.  Zapraszamy pracowników i studentów naszego 

Instytutu do śledzenia profilu TSB na Facebooku. 

 

 

Studenci zapraszają na konferencję 

Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe ePRINT działające przy naszym Instytucie ma zaszczyt zaprosić na III 

Ogólnopolską Konferencję Naukową „Człowiek – Informacja. Książka. Media”, która odbędzie się w dn. 15-16 

marca br. Przedmiotem konferencji będą rozważania na temat człowieka w różnych kontekstach, począwszy od 

szeroko rozumianej informacji, przez książkę, do współczesnej kultury medialnej. Udział w konferencji jest 

bezpłatny. 
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