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Weekend Księgarń Kameralnych

Między 25 a 28 kwietnia ponad 70 księgarń z wielkich miast i ośrod-
ków lokalnych wzięło udział w Weekendzie Księgarń Kameralnych, zaini-
cjowanym po raz czwarty przez Kolektyw Księgarń Kameralnych z okazji 
Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, a po raz trzeci o charakterze 
ogólnopolskim.

Księgarnia kameralna „to taka, w której o zawartości półek decyduje 
konkretny człowiek, nie polityka dystrybutora czy przypadek (…) W małych 
miejscowościach księgarz bywa dla lokalnej społeczności równie ważny 
jak ksiądz czy długoletni barman, a do księgarni przychodzi się także na 
rozmowę” – uważa Anna Karczewska, inicjatorka całego zamieszania. Wg 
danych Biblioteki Analiz w Polsce jest około 2 tys. miejsc, gdzie sprzeda-
wane są książki. Karczewska szacuje, że z tego ok. 150 to księgarnie, które 
można nazwać „kameralnymi” i których liczba powoli acz stabilnie rośnie. 
To pozwala mieć nadzieję, że i w Polsce dojdzie do renesansu placówek 
świadomego kupowania książek.

Dla miłośników słowa pisanego Weekend Księgarń Kameralnych to 
atrakcyjne cztery dni bezpłatnych wydarzeń: warsztatów z kaligrafii, sito-
druku i konserwowania papieru; wspólnego głośnego czytania książek; 
spotkań z autorami, artystami, dziennikarzami i blogerami; zabaw dla naj-
młodszych; korzystania ze spółdzielczych – i nie tylko – kiermaszów ksią-
żek, seansów „silent reading”, intymnych wieczorów z poezją, aukcji sztuki, 
spacerów tematycznych, czytania performatywnego oraz wielu innych. Bez-
płatność tych atrakcji, oczywiście, przyciąga, ale najważniejszy jest bezpo-
średni, twarzą w twarz, kontakt z księgarzami, antykwariuszami i innymi 
miłośnikami książek.

Swój udział w wydarzeniu zgłosiły placówki z: Brzegu Dolnego, Bydgosz-
czy, Cieszyna, Trójmiasta, Katowic, Koluszek, Krakowa, Krapkowic, Krynicy-
-Zdroju, Lublina, Łodzi, Otwocka, Poznania, Przemyśla, Pułtuska, Puszczy-
kowa, Sandomierza, Sieradza, Szczecina, Torunia, Warszawy, Wągrowca 
i Wrocławia. 

Tegoroczny Weekend Księgarń Kameralnych został wsparty przez Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dzięki dotacji w ramach pro-
gramu Partnerstwo dla Książki.

Źródło: https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35018,24695479,weekend-ksiegarn-
-kameralnych-po-raz-trzeci-w-calej-polsce.html ; https://instytutksiazki.pl/aktualno-

sci,2,weekend-ksiegarn-kameralnych-po-raz-trzeci-w-calej-polsce,3452.html 
Izabela Jurczak
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Wystawa „Zagraniczna literatura naukowa” w Centrum Informacji 
Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach

21 i 22 maja 2019 r. w CINiB-ie po raz drugi odbyła się wystawa zagra-
nicznej literatury naukowej oferowanej przez jej importera i dystrybutora 
– spółkę JolJur. Firma zajmuje się sprowadzaniem, prezentacją i sprze-
dażą obcojęzycznego piśmiennictwa naukowego ze wszystkich dziedzin 
wiedzy. Sala Konferencyjna CINiB-y na dwa dni została przekształcona 
w przestrzeń ekspozycyjną, gdzie książki ułożono zgodnie z ich przynależ-
nością dziedzinową. Dominowały pozycje z zakresu nauk humanistycznych 
i społecznych, ale nie zabrakło również wydawnictw z dziedzin nauk teo-
logicznych, ścisłych, przyrodniczych i medycznych. Ekspozycję odwiedzili 
przedstawiciele wszystkich wydziałów Uczelni – naukowcy, studenci i dok-
toranci, pracownicy bibliotek specjalistycznych, odpowiadający za kształto-
wanie księgozbiorów w tych jednostkach. Bogata oferta zagranicznej litera-
tury, przyjaźnie zorganizowana przestrzeń wystawiennicza oraz możliwość 
przejrzenia i oceny merytorycznej oferowanych książek zachęcały do kupna 
nowości. Zasoby bibliotek Uniwersytetu Śląskiego jak i prywatne księgo-
zbiory badaczy wzbogaciły się o piśmiennictwo takich znanych i prestiżo-
wych oficyn wydawniczych, jak: Oxford University Press, Cambridge Uni-
versity Press, CRC Press, Polity, Yale, Harvard, Wiley, Wiley-VCH, Springer, 
Blackwell, Sage, Taylor and Francis, Penquin Books, Norton, Bloomsbury, 
Belknap Press oraz Pan Stanford. 

Maria Kycler

Warsztat Pracy Infobrokera

Warsztaty Pracy Infobrokera to wydarzenie, które gromadzi praktyków 
i pasjonatów pracy z informacją. W tym roku odbyły się po raz czwarty 
i wyjątkowo trwały aż dwa dni (28-29 maj 2019 r.). Organizatorzy (Sto-
warzyszenie Profesjonalistów Informacji SPI i Instytut Informacji Nauko-
wej Uniwersytetu Jagiellońskiego) zdecydowali się na ten krok, pamiętając  
doświadczenia poprzednich lat. Informacja i wszystko, co z nią związane 
– jako jeden z najważniejszych aspektów współczesnego świata – wciąż 
zmienia się i rozwija, dlatego wymaga od osób z nią związanych zawodowo 
stałego doskonalenia swoich umiejętności. Stąd aż dwa dni robocze spo-
tkań, rozmów, nauki i pracy ze specjalistami oraz praktykami. Wydarzenie 
zgromadziło 250 osób.

Pierwszy dzień odbył się na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Spo-
łecznej UJ w Krakowie i miał charakter konferencyjny. Prezentowane  treści 
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zostały podzielone na trzy panele tematyczne: źródła informacji, narzędzia 
i aplikacje oraz techniki pracy. 

Konferencję otworzyła dr hab. prof. UJ Magdalena Szpunar, wykła-
dem „Sieć ukryta a sieć widzialna. O zasobach www nieindeksowanych 
przez wyszukiwarki”. Okazuje, że internauci, aby zaspokoić swoje potrzeby, 
w poszukiwaniach sieciowych, zadowalają się pierwszymi wynikami, jakie 
otrzymują dzięki ogólnodostępnym wyszukiwarkom. A tymczasem jest cały 
ogromny zasób informacji ukryty w deep web, o którym większość użytkow-
ników sieci nie zdaje sobie sprawy. 

W panelu o źródłach informacji uczestnicy spotkania poznali m.in.: 
definicję i znaczenie bańki informacyjnej; na przykładach z życia zrozumieli 
sposoby manipulowania informacją; różnicę między informacją publiczną 
a informacją sektora publicznego wraz z dogłębną analizą obu pojęć; róż-
nicę między ustawą o dostępie do informacji publicznej, a ustawą o ponow-
nym wykorzystaniu informacji sektora publicznego; definicję i sposób dzia-
łania sieci TOR jako przykładu anonimowej sieci dystrybucji informacji. 

Panel drugi został poświęcony aplikacjom i narzędziom, które warto 
znać w pracy z informacją. Przedstawiono biblioteki akademickie jako 
beneficjentów źródeł finansowych dla projektów własnych, działań sta-
tutowych i nie tylko (wskazano, gdzie szukać dofinansowania; jakie są 
rodzaje budżetów do zagospodarowania; omówiono zrealizowane dotych-
czas projekty). Informacja gospodarcza to kolejne zagadnienie, któremu 
poświęcono uwagę. Omówiono jakość informacji gospodarczej, źródła 
i sposoby jej wykorzystania, a także koszty dostępu do niej, brak stan-
dardów licencyjnych, znormalizowanych infrastruktur samych danych 
i całych systemów IT, a w tym przede wszystkim  przyczyny ogromnej 
niechęci dzielenia się nią. Temat znacznie „lżejszy” od poprzedniego doty-
czył wyszukiwarki odkrywka.pl, która służy do wyszukiwania trudnych 
językowo researchów, oraz metod wyszukiwania informacji w myśl prze-
słania „i sięgać, gdzie Google nie sięga”. Ostatnim akcentem tego panelu 
było wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Cyfryzacji, który przedsta-
wił postępy prac rządu nad dopasowaniem przepisów RODO do polskiego 
systemu prawnego.

W obszarze technik pracy, czyli trzeciego panelu konferencyjnego, przed-
stawiciel SPI pokazał, jak odnaleźć poszukiwanego przedsiębiorcę czy kon-
trahenta przy pomocy wywiadu jawnoźródłowego w celu dochodzenia należ-
ności. Wprowadzenie przepisów RODO skomplikowało nawet najprostszą 
działalność, dlatego nie mogło zabraknąć wystąpienia odpowiadającego na 
pytanie, w jaki sposób spełnić obowiązek informacyjny i przestrzegać przepi-
sów, aby uniknąć kary. Wizualna prezentacja danych to codzienność w świe-
cie biznesu, dlatego nigdy za dużo nowych technik i możliwości prezentowa-
nia danych i informacji przy pomoc grafik oraz infografik. Swoją obecnością 
krakowskie wydarzenie zaszczycił także przedstawiciel sił zbrojnych, który 
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opowiedział o rodzaju działań informacyjnych i dezinformacyjnych prowa-
dzonych przez służby w kraju i poza jego granicami.

Drugi dzień wydarzenia całkowicie poświęcono ćwiczeniom praktycz-
nym i został on wypełniony warsztatami prowadzonymi przez specjalistów 
i praktyków z branży informacyjnej szeroko rozumianej. Tematy tych warsz-
tatów to: Praktyczne warsztaty dla kreatorów projektów bibliotek akade-
mickich służących upowszechnianiu zasobów nauki; OSINT w rekrutacji IT; 
Inwentyka w pracy menadżera. Warsztat praktyczny; Prowadzenie badań 
przez internet. Specyfika badań online na przykładzie platformy ebadania.
pl; Prześwietl.pl w praktyce, czyli przydatność narzędzi RegTech w poszuki-
waniu informacji o firmach; Jak poprawnie monitorować Internet z pomocą 
profesjonalnego narzędzia – Unamo Social Media Monitoring; Wykorzysty-
wanie i przetwarzanie informacji finansowych i gospodarczych z sektora 
publicznego. Rejestr.io i inne narzędzia.

Przedsięwzięcie zostało wsparte przez Małopolską Agencję Rozwoju 
Regionalnego SA oraz Instytut Bezpieczeństwa i Strategii z Warszawy jako 
partnerów strategicznych. Z kolei patronat medialny objęli: Rynek Infor-
macji, Lustro Biblioteki, Magiczny Kraków, EBIB, Uniwersytet Warszawski 
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputero-
wego, Sztuka Szukania, Daily Web, CyfrowyUrząd.pl, QBusiness.pl Biz-
nes Informacje, Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego; FABLAB 
Małopolska oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Źródło: https://www.spi.org.pl/wpi4/
Izabela Jurczak


