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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 przyjemnością informujemy, że dnia 14 marca br. w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia 

nominacji profesorskich, podczas której akt nominacyjny na profesora nauk humanistycznych z rąk Prezydenta RP 

Andrzeja Dudy odebrała dr hab. Ewa Głowacka. Serdecznie gratulujemy. 

 

 

Konferencja Studencka 

Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe ePRINT, działające przy Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii, 

zorganizowało w dniach 15-16 marca br. III Ogólnopolską Konferencję Naukową „Człowiek – Informacja. Książka. 

Media”. Przedmiotem konferencji były rozważania na temat człowieka w różnych kontekstach, począwszy od 

szeroko rozumianej informacji, przez książkę, do współczesnej kultury medialnej. W trakcie pierwszego dnia 

konferencji uczestnicy wysłuchali 20 referatów, a podczas drugiego dnia mieli okazję wziąć udział w warsztatach 

introligatorskich. 

 

 

Pierwszy Dzień Wiosny na WNH 

Wydział Nauk Historycznych w dniach 20-21 marca br. zorganizował „Drzwi Otwarte” pod hasłem „Pierwszy 

Dzień Wiosny na WNH”. Wydarzenie miało być okazją do zapoznania się z ofertą edukacyjną Wydziału. Podczas 

dwóch dni zainteresowani mogli wziąć udział w  bogatej ofercie wydarzeń, wśród których znalazły się m.in. 

wykłady, prelekcje, warsztaty, pokazy i turnieje. Pracownicy naszego Instytutu również włączyli się w obchody 

Pierwszego Dnia Wiosny na WNH. Wykłady dla uczestników przygotowała dr Natalia Pamuła-Cieślak oraz dr 

Magdalena Cyrklaff-Gorczyca, natomiast spotkanie warsztatowe z wykorzystaniem m.in. eyetrackera 

przeprowadził dr Paweł Marzec.    

 

 

https://www.facebook.com/events/553200651711569
https://www.facebook.com/events/553200651711569
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Studenci w Klubie Seniora 

8 marca br. studentki ze specjalności biblioterapeutycznej na kierunku zarządzanie informacją i bibliologia z dr 

Magdaleną Cyrklaff-Gorczycą odbyły zajęcia terenowe w zaprzyjaźnionym Klubie Seniora. Grupa zorganizowała 

trening umysłu dla seniorów uczestniczących w projekcie aktywizacyjnym, finansowanym ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Warsztaty obfitowały w oryginalne zagadki, quizy, wykreślanki i kalambury, 

które rozbudziły uczestników i wprawiły w dobry nastrój oraz atmosferę zdrowej rywalizacji.   

 

 

Wizyta studentów z Turcji 

W bieżącym semestrze gościmy w Instytucie studentów z Uniwersytetu w Ankarze i Çankırı. W ramach programu 

Erasmus+ biorą oni udział w zajęciach przygotowanych przez pracowników naszego Instytutu. 15 marca br. w 

ramach zajęć „Information services to people with disabilities”, prowadzonych przez dr hab. Małgorzatę 

Fedorowicz-Kruszewską, odwiedzili Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych WBP-KK w Toruniu. 

 

 

Tydzień Mózgu 

13 marca br. w ramach akcji „Tydzień Mózgu” dr Magdalena Cyrklaff-Gorczyca zorganizowała dla studentów 

kierunku architektura informacji wyjście na pokazy "Mózg od kuchni. Odkrywanie tajemnic umysłu" w ramach 

przedmiotu użytkownicy informacji elektronicznej. W Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, gdzie odbywały się 

pokazy, studenci mieli również okazję wysłuchać wykładu pt. „Złapani w sieć, czyli co łączy Facebooka z naszym 

mózgiem?”. Celem wydarzeń było popularyzowanie wiedzy o mózgu, układzie nerwowym i jego działaniu. W 

trakcie przygotowanych pokazów, eksperymentów kognitywnych i psychologicznych, studenci mogli się 

dowiedzieć w jaki sposób manipulacje wpływają na zniekształcenia w odbiorze rzeczywistości i informacji. Podczas 

testowania okularów VR, poprzez technologię rozszerzonej rzeczywistości mogli dodatkowo poznać budowę 

mózgu i spróbować swoich sił w komputerowej grze terapeutycznej. 

 

 

Warsztaty w DPS 

W dniach 14 i 15 marca br. studentki kierunku zarządzanie informacja i bibliologia (specjalność: biblioterapia) pod 

opieką dr Magdaleny Cyrklaff-Gorczycy przeprowadziły warsztaty terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej 

im. dra Leona Szumana w Toruniu. 

Zajęcia miały na celu rozwinięcie wyobraźni i inwencji twórczej, minimalizowanie stresu oraz ćwiczenie sprawności 

manualnej pensjonariuszy poprzez wykonywanie ozdób i stroików wielkanocnych. W czasie warsztatów studentki 

rozmawiały z seniorami o ich tradycjach świątecznych, puszczały im muzykę relaksacyjną i piosenki dawnych 

wykonawców, które przyczyniły się do wielu opowieści i wspomnień z dzieciństwa i młodości pensjonariuszy.  

 

 

Zaprojektuj swoją usługę! 

15 marca br. w ramach zajęć terenowych z dr Magdaleną Cyrklaff-Gorczycą studentki kierunku zarządzanie 

informacją i bibliologia (specjalność: biblioterapia) uczestniczyły w spotkaniu inicjatywy 50/50. Istotą tego projektu 

było zdobywanie wiedzy i znajomości sprzyjających rozwojowi osobistemu, jak i zawodowemu. Pomysłodawcy 

inspirują do działania, w tym do poszukiwania rozwiązań ułatwiających organizacjom niedochodowym ulepszanie 
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usług tak, aby odpowiadały na potrzeby użytkowników. W ten nietuzinkowy sposób studentki dowiedziały się na 

przykład, jak badać potrzeby czytelników biblioteki. 

 

 

Toruński wkład w amerykańskim wydawnictwie IGI Global 

Opracowanie zbiorowe pt. "Information Visualisation Techniques in Social Sciences and Humanities" pod 

redakcją dr hab. Veslavy Osińskiej i dra Grzegorza Osińskiego ukazało się na liście marcowych publikacji 

renomowanego wydawnictwa IGI Global Publishing. Książka prezentuje rozmaite perspektywy analityczne w 

badaniach humanistyczno-społecznych, wykorzystujące wizualizacje danych, w tym big data. Nie ogranicza się 

jednak do tych obszarów wiedzy. Szeroki przekrój tematyczny rozdziałów wywodzi się z interdyscyplinarności 

zeszłorocznej międzynarodowej konferencji o tej samej nazwie, organizowanej przez IINiB, której prelegenci 

wnieśli dominujący wkład w niniejszą publikację. Wśród autorów są uczeni światowego formatu, tak jak np.: prof. 

Irina  Marshakova-Shaikevich (Rosyjska Akademia Nauk), prof. Juri Holovatch (Ukraińska Akademia Nauk) 

oraz prof. Ralph Kenna (Coventry University). 

 

 

Szkolenia w ramach UNIKOMPAS 

W dniach 24-25 marca br. odbył się pierwszy 18-godzinny cykl zajęć z przedmiotu Zaawansowane techniki 

przetwarzania tekstu, realizowanego w ramach projektu UNI-KOMP-AS. W zajęciach, prowadzonych przez dr hab. 

Małgorzatę Kowalską, uczestniczyli studenci takich kierunków, jak historia, praca socjalna, historia sztuki, 

bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie informacją i bibliologia, pedagogika, archiwistyka i zarządzanie 

dokumentacją. Zajęcia przygotowują do otrzymania certyfikatu ECDL. Kolejne spotkanie odbędzie się w kwietniu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Wydział Nauk Historycznych, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii 

ul. W. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń, Polska, tel./fax +48 56 611 44 15, e-mail: inibi@umk.pl 

www.inibi.umk.pl 

https://www.igi-global.com/book/information-visualization-techniques-social-sciences/185747

