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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: wald@umk.pl lub 

piorud@umk.pl. Skrócona wersja Biuletynu jest publikowana na stronie Instytutu. 

 

 

 

Prof. dr hab. Janusz Tondel w gronie Honorowych Profesorów UMK 

19 lutego br. podczas Święta Uniwersytetu wręczono odznaczenia, medale i wyróżnienia - zarówno państwowe, 

jak i uniwersyteckie. Wśród nagrodzonych znalazł się prof. dr hab. Janusz Tondel, który dołączył do grona 

Honorowych Profesorów UMK. 

Pan Profesor jest badaczem i specjalistą w zakresie historii bibliotek, księgarstwa oraz bibliofilstwa na 

obszarze Prus Książęcych, głównie Królewca. Jest uznanym i cenionym w kraju i za granicą uczonym posiadającym 

bogaty dorobek naukowy, za który otrzymał liczne wyróżnienia, w tym nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. 

Przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii. 

 

Konferencja WIAD19 „Projektowanie dla różnorodności” zakończona 

23 lutego br. odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa WIAD19 „Projektowanie dla Różnorodności”          

w ramach Dnia Architektury Informacji, pod egidą Information Architecture Institute. Wydarzenie zorganizowane 

zostało przez Koło Naukowe Doktorantów „Pytanie”, działające przy Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii. 

WIAD, czyli Światowy Dzień Architektury Informacji to obchodzone co roku święto, organizowane przez Instytut 

Architektury Informacji w kilkudziesięciu lokalizacjach na całym świecie. Toruń był jedną z nich. 

Wśród Gości Honorowych znaleźli się: Peter Morville (zdalnie, Semantic Studio, IA Institute), dr Stanisław 

Skórka (Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), dr Błażej Zyglarski (Prezes Asuri Solutions, 

Wydział Matematyki i Informatyki UMK), mgr Małgorzata Rychel (Senior UX Researcher, Allegro) oraz Jarek 

Furmaniak (Product/UX Designer, Centra; Freelancing Design Professional). 

W ramach Konferencji odbyły się także warsztaty dla jej uczestników pt. „Inkluzywność w praktyce. 

Projektowanie z uwzględnieniem dostępności w codziennych realiach biznesu e-commerce”, przeprowadzone 

przez Agatę Czaplę (E-commerce Manager Young/Skilled) oraz Jarka Furmaniaka (Product/UX Designer w Centra 

Freelancing Design Professional). Organizatorzy przewidzieli publikację artykułów pokonferencyjnych                    

w czasopiśmie naukowym TSB.   
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Pierwszy Dzień Wiosny na WNH 

Wydział Nauk Historycznych zorganizował 19 marca br. „Drzwi Otwarte” pod hasłem „Pierwszy Dzień Wiosny na 

WNH”. Wydarzenie było okazją do zapoznania się z ofertą edukacyjną Wydziału, a także poszerzenia wiedzy dzięki 

przygotowanym wykładom, warsztatom i pokazom.  

Podczas tego dnia wykłady wygłosiły: dr Natalia Pamuła-Cieślak („Wujek Google i ciocia Wikipedia czyli         

o pułapkach sieci słów kilka”) oraz dr Magdalena Cyrklaff-Gorczyca („Jak mucha w sieci pająka… Psychofizyczne     

i społeczne skutki nadużywania Internetu i komputera”). Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Spektrum 

przeprowadzili warsztaty z efektywnej nauki w kolorze oraz zaprezentowali wraz z członkami Koła Naukowego 

Doktorantów „Pytanie” – m.in. możliwości badawcze eye-trackerów. 

 

Książka Pawła Marca 

Ukazała się książka „Oceny eksperckie w badaniu użyteczności bibliotecznych serwisów internetowych” autorstwa 

dra Pawła Marca, wydana nakładem Wydawnictwa Naukowego UMK.  

W książce zaprezentowany został przegląd metod oceny użyteczności serwisów internetowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem analizy z wykorzystaniem listy kontrolnej, oceny heurystycznej oraz wędrówki 

poznawczej. Książka jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych badaniami użyteczności. Poznanie 

opisanych metod może wzbogacić warsztat praktyków zajmujących się tworzeniem, modernizacją oraz 

zarządzaniem serwisami internetowymi w bibliotekach. Publikację można nabyć za pośrednictwem serwisu 

Wydawnictwa Naukowego UMK. 

 

Studenci podczas obchodów Tygodnia Mózgu 

11 marca br. z okazji obchodów Tygodnia Mózgu dr Magdalena Cyrklaff-Gorczyca wraz ze studentami architektury 

informacji wzięła udział w prelekcjach poświęconych m.in. pseudonauce i komputerom przyszłości.  

Wydarzenie zostało przygotowane przez pracowników Wydziału Humanistycznego UMK, 

Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK i Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. 

 

Członkostwo w Komitecie Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk 

26 marca br. dr hab. Veslava Osińska została powołana na członka Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii 

Nauk na kadencję 2019-2022. 

 

O komiksie w Bibliotece Pedagogicznej 

27 marca br. dr hab. Arkadiusz Wagner uczestniczył w konferencji dla nauczycieli i bibliotekarzy pt. „Licencja na 

czytanie IV – Komiks? – obecny!”, zorganizowanej przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu. Podczas imprezy 

wygłosił on referat inaugurujący konferencję pt. „Historia komiksu na świecie i w Polsce”. 
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