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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. 

 

 

 

Szkolenie dla bibliotekarzy 

12 października 2018 br. dr Magdalena Cyrklaff-Gorczyca przeprowadziła w Bibliotece Kraków szkolenie dla 

bibliotekarzy pt. „Od tradycyjnych spotkań czytelniczych do profilaktyki z wykorzystaniem nowych technologii  

i mediów. Aktywizacja i integracja seniorów (nie tylko) w bibliotece”. Spotkanie było poświęcone różnym formom 

aktywizacji i integracji seniorów, które w łatwy sposób można zaadaptować do warunków bibliotecznych. Pierwsza 

część wystąpienia miała charakter wykładowy i przybliżyła tematykę fizjologicznych, psychologicznych  

i społecznych aspektów starzenia się. W drugiej części spotkania zaprezentowane zostały techniki treningowe  

i programy komputerowe usprawniające funkcjonowanie zarówno poznawcze, jak i emocjonalne seniorów.    

 

Publikacja dr. hab. Arkadiusza Wagnera 

Z przyjemnością informujemy o ukazaniu się nakładem Zarządu Polskiego Związku Łowieckiego w Wielkopolsce 

albumu-katalogu pt. Łowiectwo w grafice europejskiej od XV do XVIII wieku z kolekcji Ryszarda Wagnera, 

opracowanego przez dra hab. Arkadiusza Wagnera. Szatę edytorską książki opracował dr inż. Mariusz Jarocki, 

wykorzystując m.in. kaligrafię barokową wykonaną przez Aleksandrę Ćwikowską – studentkę UMK. 

 

Nagrody za najlepsze prace magisterskie 

Podczas tegorocznej immatrykulacji studentów Wydziału Nauk Historycznych, która odbyła się 3 października br., 

wręczone zostały nagrody za najlepsze prace magisterskie napisane w ubiegłym roku akademickim. Pierwsze 

miejsce zajęli ex-aequo: mgr Joanna Sławkowska za pracę pt. „Promocja prasy kobiecej w Internecie” (promotor: dr 

hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, prof. UMK) oraz mgr Tomasz Książek za pracę pt. „Bańka filtrująca i błąd 

konfirmacji w świadomości użytkowników Internetu” (promotor: dr hab. Małgorzata Kowalska). Drugie miejsce 

zajęła mgr Żaneta Masłowska za pracę pt.: „Japońska literatura piękna w Polsce w latach 1945-2010” (promotor: 

dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, prof. UMK), a trzecią lokatę uzyskał mgr Sławomir Stępski za pracę 

pt. „Angielsko-polski i polsko-angielski słownik terminów językowych w informacji naukowej” (promotor: dr hab. 

Małgorzata Kowalska). Serdecznie gratulujemy. 
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O dostępności bibliotek publicznych 

5 października br. dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, prof. UMK  w Bibliotece Kraków wygłosiła wykład 

„Dostępność bibliotek publicznych dla osób z niepełnosprawnością”. Odbył się on w ramach cyklu szkoleń pt. 

„Kreatywny Bibliotekarz”, adresowanych do bibliotekarzy bibliotek publicznych.  

 

Debata o islamie w Teatrze im. W. Horzycy 

11 października br. Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu po spektaklu „Nathan mędrzec”, zorganizował debatę 

publiczną pt. „Czy islam jest zagrożeniem dla naszej kultury”. W spotkaniu, w charakterze współprowadzącego 

dyskusję, wziął udział dr hab. Arkadiusz Wagner.  

 

Niewygodne dla władzy 

W dniach 18-19 października br. odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Niewygodne dla władzy. 

Ograniczanie wolności słowa”, przygotowana przez pracowników naszego Instytutu. Podczas wspólnych 

interdyscyplinarnych rozważań na temat różnych przypadków ograniczania wolności słowa, zaprezentowanych 

zostało 29 referatów. Tematyka zaproponowana przez organizatorów dotyczyła różnych aspektów 

funkcjonowania i znaczenia cenzury, pozwoliła zgromadzić liczne środowisko badaczy tego zagadnienia, 

reprezentujących różne dyscypliny naukowe, ale także bibliotekarzy. Organizatorzy Konferencji zaplanowali 

przygotowanie publikacji pokonferencyjnej. 

 

Open Access Week 2018 

W dniach 22-28 października br. odbyła się kolejna edycja Międzynarodowego Tygodnia Otwartej Nauki. Open 

Access Week to cykliczne wydarzenie, propagujące ideę otwartości w nauce i edukacji. W ramach obchodów 

dziewiątej rocznicy wydarzenia, przygotowanych przez pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu – dr 

Natalia Pamuła-Cieślak wygłosiła wykład pt. „Wszystko otwarte czyli o indeksowaniu, wyszukiwaniu i dostępie do 

publikacji w Dirtectory of Open Access Journals (DOAJ) i Directory of Open Access Books (DOAB)”. 

 

Publikacje dr hab. Veslavy Osińskiej  

Uczestnictwo dr hab. Veslavy Osińskiej w dwóch międzynarodowych konferencjach odbywających się we 

wrześniu br.: MISSI -11th International Conference on Multimedia & Network Information Systems (Wrocław, 

PWr) oraz ISAT - 39th International Conference Information Systems Architecture and Technology (Nysa, 

PWr) skutkowało opublikowaniem dwóch artykułów w wydawnictwie Springer: „PCA Algorithms in Visualization 

of Big Data from Polish Digital Libraries” (współaut.: P. Malak, G. Osiński) oraz „Multi-agent model of trust 

dissemination based on optimistic and pessimistic fuzzy aggregation norms” (współaut.: W. Duch, O. Sokolov, A. 

Mrela). Publikacje po zaindeksowaniu w WoS uzyskają po 15 pkt. MNiSW. 

 

TSB – nowy numer 

Z przyjemnością informujemy, że po dziesięciu latach od powstania czasopisma – do rąk czytelników oddany został 

dwudziesty numer „Toruńskich Studiów Bibliologicznych”. Można w nim przeczytać m.in. o mechanizmach 

działania telewizyjnej promocji książki oraz o wyzwaniach związanych z konserwacją artystycznych i naukowych 

zielników z suszonymi roślinami. Zapraszamy do lektury najnowszego numeru dostępnego w formie drukowanej 

oraz cyfrowej (na Akademickiej Platformie Czasopism).  

 

http://niewygodnedlawladzy.umk.pl/
http://niewygodnedlawladzy.umk.pl/
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Wyniki konkursu 

W czerwcu br. ogłosiliśmy konkurs na esej pt. "Toniemy w informacji, umieramy z braku wiedzy", zapraszając tym 

samym do udziału w dyskusji nad skutkami ułatwionego dostępu do zasobów informacyjnych oraz różnych 

możliwości oferowanych przez nowoczesne technologie. Czy ułatwiają współczesnemu człowiekowi życie, czy 

wręcz przeciwnie - utrudniają? Otrzymaliśmy wiele ciekawych prac i postanowiliśmy przyznać nagrody w dwóch 

kategoriach - studenci i uczniowie. W pierwszej z nich bezkonkurencyjna okazała się Wiktoria Łysiuk (studentka 

architektury informacji), w drugiej - Antonina Scheffler (uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. T. 

Kotarbińskiego z Sępólna Krajeńskiego). Komisja konkursowa postanowiła przyznać także dwa wyróżnienia - 

Natalii Łącznej (uczennicy III Liceum Ogólnokształcącego z Inowrocławia) i Julii Rogowskiej (uczennicy Liceum 

Ogólnokształcącego im. T. Kotarbińskiego z Sępólna Krajeńskiego). Serdecznie gratulujemy.  

 

Konferencja we Lwowie 

28 października br. dr hab. Wanda A. Ciszewska i dr hab. Małgorzata Kowalska uczestniczyły w międzynarodowej 

konferencji naukowej pt. “Biblioteka Universitatis: pamięć – dialog – reinterpretacja”, odbywającej się w Bibliotece 

Naukowej Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie. W trakcie konferencji reprezentantki Instytutu Informacji 

Naukowej i Bibliologii wygłosiły prelekcje pt. "From Collections to Connections – partycypacja społeczna  

i ekonomiczna w bibliotekach" (M. Kowalska) i "Polski rynek książki – doświadczenia ostatnich lat" (W. A. 

Ciszewska). 

 

Dr M. Cyrklaff-Gorczyca w Würzburgu 

W dniach 25 września – 5 października br. dr Magdalena Cyrklaff-Gorczyca realizowała w Würzburgu grant JM 

Rektora UMK. Po przyjeździe, na otwartym dla publiczności spotkaniu w siedzibie Polskiej Myśli Historycznej przy 

Uniwersytecie Juliusza i Maksymiliana, zaprezentowała główne tezy swojej pracy badawczej. Następnie,  

w Centrum Historii Psychologii im. Adolfa Würtha, przeprowadziła kwerendę dotyczącą niemieckiej myśli 

psychologicznej przełomu XIX i XX w. Centrum gromadzi historyczne materialne dowody dotyczące psychologii 

naukowej, a także dziedzin jej pokrewnych, związanych z medycyną i techniką oraz naukami ścisłymi.  

 

Warsztaty TuEuropeana 

W dniach 25-26 października br. dr Magdalena Cyrklaff-Gorczyca uczestniczyła w seminarium i warsztatach 

TuEuropeana, zorganizowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu, Filmotekę Narodową - Instytut 

Audiowizualny i Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Projekt ten promuje działania związane  

z wykorzystaniem zasobów archiwalnych w edukacji oraz myślenie strategiczne o zbiorach cyfrowych  

w instytucjach. Na seminarium 25 października br. dr Cyrklaff-Gorczyca zaprosiła także studentów I roku 

architektury informacji. 

 

O superekslibrisach w Kazimierzu Dolnym 

W dniach 25-26 października br. dr hab. Arkadiusz Wagner wziął udział w XIV Sympozjum Nauk Dających 

Poznawać Źródła Historyczne w 100-lecie Odzyskania Niepodległości, które odbywało się w Kazimierzu Dolnym. 

Podczas imprezy wygłosił referat pt. „Superekslibrisy polskie XV-XX w. jako heraldyczne źródło badawcze”. 

 

 

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 


