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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. 

 

 

 

 

Odczyt w Krakowie 

9 maja br. na posiedzeniu naukowym Zarządu Komisji Prasoznawczej, Oddział PAN w Krakowie, prof. Grażyna 

Gzella wygłosiła odczyt "Nie wszystko złoto..." Polscy redaktorzy Prus Zachodnich inaczej. 

 

Wychowanie na co Dzień – nowy numer  

Najnowszy numer „Wychowania na co Dzień: dwumiesięcznika naukowego z wkładką medyczną” - 3(258)/2016 

został naukowo zredagowany przed dra hab. Tomasza Kruszewskiego. Tematem głównym tej edycji pisma było 

czytelnictwo oraz kształtowanie i usprawnianie kompetencji osobistych i rozwojowych. 

 

Nowy tom studiów i konferencja oprawonawcza 

Ukazał się II tom serii wydawniczej "Tegumentologia polska" pt. "Introligatorzy i ich klienci/Bookbinders and their 

customers", pod redakcją Arkadiusza Wagnera we współpracy z Iwoną Imańską i Teresą Szymorowską. Zawiera on 

wyselekcjonowane teksty, bazujące na referatach wygłoszonych w grudniu 2016 r. podczas II Ogólnopolskiej 

Konferencji Oprawoznawczej, zorganizowanej przez nasz Instytut wraz z Książnicą Kopernikańską. Warto 

nadmienić, że w ostatnich dniach zainicjowaliśmy przygotowania do kolejnej konferencji tegumentologicznej, która 

odbędzie się w końcu tego roku w murach Książnicy.  

 

Zajęcia w Wejherowie 

W dniach 23-24 maja br. pani prof. dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel przebywała w Wejherowie, na 

zaproszenie Prezydenta miasta oraz dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 9. Przeprowadziła tam zajęcia (wykład z 

prezentacjami multimedialnymi oraz warsztaty) dla nauczycieli i bibliotekarzy powiatu wejherowskiego. Cykl zajęć, 

poświęcony kształtowaniu kultury czytelniczej młodego pokolenia, wzbudził ogromne zainteresowanie, a lokalna 

telewizja TTM (Twoja Telewizja Morska) włączyła się w promowanie tego wydarzenia, żywo komentowanego 

przez uczestników. 
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Zabiegani z nagrodą 

Wydziałowy zespół „Zabiegani WNH UMK” zwyciężył w sztafecie Bieg z książką „W strunę światła”, który odbył 

się 19 maja br. Drużyna reprezentowana była przez dra Piotra Ruderę (kapitan drużyny) oraz trzech studentów: 

Mirosława Nowaka (II rok zarządzania informacją i bibliologii), Filipa Baracza (I rok architektury informacji) 

oraz Mateusza Wojciechowskiego (I rok wojskoznawstwa). 

 

Wizyta studentów w Warszawie 

W dniach 22-23 maja br. studenci II r. studiów licencjackich na kierunku Zarządzanie Informacją i Bibliologia 

uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do Warszawy, prowadzonej przez dra hab. A. Wagnera i dra P. Marca. W 

jej trakcie zwiedzili i wygłosili referaty m.in. w Bibliotece Narodowej, Bibliotece Uniwersyteckiej, Mediatece Start-

Meta, Bibliotece Publicznej „Nautilus” na Białołęce, jak również przy historycznych budowlach (m.in. pałacu 

Krasińskich z siedzibą zbiorów specjalnych BN oraz pałacu Ordynacji Krasińskich na Okólniku). 

 

Majówka WNH 

17 maja br. na Wydziale Nauk Historycznych odbyła się Majówka WNH. Uczestnicy wydarzenia mieli szansę wziąć 

udział w rozgrywkach karcianych „Uczelniany Mistrz Karciany”, którą poprowadziła Anna Bielawiec-Osińska z 

Programu „Absolwent UMK” - partnera wydarzenia. 

 

Sympozjum w Poznaniu 

W dniach 24-25 maja br. dr hab. Arkadiusz Wagner uczestniczył w Sympozjum pt. Znaczenie i miejsce nauk 

pomocniczych historii w naukach historycznych, zorganizowanym w Poznaniu przez Instytut Historii UAM oraz 

Seminarium im. Brygidy Kürbis. 

 

Nasi reprezentanci na Textus et Pictura 

W dniach 7-8 czerwca br. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu odbywała się konferencja pt. „Textus et Pictura. 

Studia nad skryptorium i spuścizną rękopiśmienną w średniowieczu”, podczas której dr hab. Arkadiusz Wagner 

prowadził jeden z bloków tematycznych. W jego ramach referat poświęcony dawnemu introligatorstwu 

warmińskiemu wygłosiła doktorantka naszego Instytutu, mgr Ewa Chlebus.    

 

Kolejna nominacja do grona ekspertów NCBR 

Z  przyjemnością  informujemy,  że  kolejny nasz  pracownik - dr hab. Małgorzata Kowalska – powołany został na 

eksperta Narodowego  Centrum  Badania  i  Rozwoju do oceny wniosków w  ramach  Programu  Operacyjnego  

Inteligentny  Rozwój. Jest to największy w Unii Europejskiej program na rzecz rozwoju badań i tworzenia 

innowacji, który realizowany będzie do 2020 r. Serdecznie gratulujemy! 

 

O sztuce graficznej w Pułtusku 

W dniach 15-17 czerwca br. dr hab. Arkadiusz Wagner uczestniczył w IV Kongresie Kultury Łowieckiej „Łowy i 

historia”, który odbywał się w zamku biskupim w Pułtusku. Podczas imprezy wygłosił referat pt. „Łowy w Polsce w 

świetle grafiki europejskiej XVI-XVIII wieku”.    
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Konferencja AIDA 

W dniach 5-6 czerwca br. odbywała się konferencja pt. „Architektura informacji jako dyscyplina akademicka 

(AIDA)”, zorganizowana przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, adresowana do przedstawicieli instytutów i 

ośrodków prowadzących kierunki, specjalności oraz przedmioty z zakresu architektury informacji, użyteczności, 

grafiki informacyjnej oraz projektowania informacji. Nasi pracownicy i studenci wygłosili następujące referaty: 

 

 dr inż. Mariusz Jarocki „Architektura informacji a umiejętności informatyczne – próba oceny programu 

nauczania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu”, 

 Tomasz Więcek „Ocena jakości mobilnych wersji serwisów internetowych wybranych bibliotek akademickich”, 

 mgr Adam Szalach „Eyetracking, jako metoda badania użyteczności portali e-learningowych”,  

 dr Natalia Pamuła-Cieślak „Architektura informacji  polskich platform czasopiśmiennictwa otwartego”, 

 prof. dr hab. E. Głowacka, prof. dr hab. M. Kisilowska, dr M. Paul „Kompetencje informacyjne studentów: 

samoocena i ocena przydatności. Badania porównawcze”, 

 dr Magdalena Cyrklaff-Gorczyca „Kompetencje miękkie architekta informacji. Potrzeby rynku pracy a opinie 

studentów”, 

 Julia Irmina Hladiy „Świadomość pracodawców na temat profilu absolwenta architektury informacji”. 

 

Szkolenia w ramach UNI-KOMP-AS 

W  dniach  15-17 czerwca br. odbyło się ostatnie szkolenie w ramach projektu UNI-KOMP-AS. Na zajęciach 

prowadzonych przez dr hab. Małgorzatę  Kowalską studenci (archeologii, archiwistyki i zarządzania dokumentacją, 

historii sztuki, pedagogiki, wojskoznawstwa, zarządzania informacją i bibliologii) mieli okazję poszerzyć swoje 

umiejętności w zakresie współpracy online, tj. korzystania z usług i aplikacji oferowanych w różnego typu 

chmurach obliczeniowych, sieciowego redagowania i edycji dokumentów, planowania pracy przy użyciu kalendarzy 

online, inicjowania i prowadzenia zdalnych webinarów i konferencji oraz obsługiwania kursów dydaktycznych na 

platformach e-learningowych. Zajęcia przygotowywały do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności 

Komputerowych. 

 

W Radzie Naukowej Książnicy 

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego powołał dr hab. Wandę A. Ciszewską w skład Rady Naukowej 

przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu na lata 2018–2023. Rada 

Naukowa jest ciałem doradczym i opiniodawczym w zakresie wypełniania przez Bibliotekę jej powinności wobec 

społeczeństwa i ochrony jej zbiorów (§1 Regulaminu Rady). 

 

O szkolnictwie wyższym w okresie przemian 

Dr hab. Wanda A. Ciszewska i dr hab. Małgorzata Kowalska wzięły udział 23 maja br. w konferencji naukowej 

„Szkolnictwo wyższe w okresie przemian 2018”, organizowanej przez Fundację Rektorów Polskich oraz Plagiat.pl, 

lidera rynku oprogramowania (system Antyplagiat.pl), służącego poprawie jakości kształcenia i ochronie własności 

intelektualnej. W takcie konferencji poruszono problematykę jakości kształcenia w kontekście zjawiska 

plagiatowania oraz wyzwań i szans stojących przed polską nauką. 
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