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Od Redakcji

W wiosennym numerze Biuletynu Informacyjnego Biblioteki G³. AWF w Krako-
wie nasi Czytelnicy znajd¹ sta³e rubryki informuj¹ce o �rodkach ³¹czno�ci z po-
szczególnymi oddzia³ami Biblioteki, o godzinach otwarcia agend udostêpniania
Biblioteki, wykaz planowanych w Polsce i w �wiecie konferencji, sympozjów i kon-
gresów naukowych, wykaz nowo�ci wprowadzonych do zbiorów , informacje o ba-
zach danych oraz czasopismach on-line dostêpnych ze strony internetowej Biblio-
teki. Zapraszamy na stronê internetow¹ Biblioteki G³. AWF w Krakowie: http://
www.awf.krakow.pl, z menu nale¿y wybraæ: Biblioteka G³ówna.

Zachêcamy do lektury tekstu pt. Motywy sportowe i turystyczne w exlibrisie,
zamieszczonego w koñcowej czê�ci Biuletynu.

Wszystkim zainteresowanym zagadnieniami zwi¹zanymi z zasadami oceny
parametrycznej stosowanymi przez KBN, wska�nikami oceny (np. Impact Factor)
List¹ Filadelfijsk¹, itd. polecamy artyku³ pt. Problemy oceny dorobku naukowego
w Polsce. Cz. I.

Uwaga: Biuletyn Informacyjny Biblioteki G³ównej AWF w Krakowie dostêpny
jest równie¿ w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biblioteki (link: Wy-
dawnictwa w³asne).

Redakcja



4

Wiosna pod ¯egiestowem

jaskó³ka zaczynia wiosnê
miota siê miêdzy niebem a ziemi¹
skrzyd³em swym niczym wios³em
pomaga mieszaæ zieleñ Panu Bogu

mieni siê w oczach
bo lot swój zni¿a to podnosi
kaczeñce ca³kiem w dole
zupe³nie ¿ó³te z zazdro�ci

i my oniemiali w zachwycie
tak jak ka¿dej wiosny
stoimy przed wielk¹ tajemnic¹
jak na pocz¹tku ludzko�ci

(Adam Ziemianin, ze zbioru Wiersze dla Marii, Kraków, 1988)

Radosnych, ciep³ych
�wi¹t Wielkiej Nocy
¿yczy

Redakcja
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DNI I GODZINY OTWARCIA
AGEND UDOSTÊPNIANIA

Wypo¿yczalnia: pon.,  �rody 9.00 � 19.00
wt.,  czw.,  pi¹t. 9.00 � 14.00
soboty (zgodnie z harmonogramem zajêæ studiów zaocznych)

9.00 � 13.00

Czytelnia: pon. � pi¹t. 8.30 � 19.00
wszystkie soboty 9.00 � 13.00

Oddz. Inf. Nauk.: pon.,  �rody 9.00 � 18.00
wt.,  czw.,  pi¹t. 9.00 � 14.00
wszystkie soboty 9.00 � 13.00
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ARTYKU£Y

Renata Kamiñska-W³odarczyk
Bo¿ena Siwiec-Kurczab

Problemy oceny dorobku naukowego
w Polsce. Cz. 1

Od wielu lat ocenia siê dorobek naukowy wy¿szych uczelni i innych placó-
wek badawczych na �wiecie. Jest to konieczne przy rozdziale �rodków finanso-
wych na badania, rozstrzyganiu konkursów na nagrody czy stypendia naukowe
oraz awansowaniu pracowników nauki. Wiele na ten temat napisano, bo zagadnie-
nie to wa¿kie i mog¹ce wzbudzaæ kontrowersje. W ostatnich latach równie¿ w Pol-
sce sposób oceny nauki budzi ¿ywe zainteresowanie �rodowisk akademickich i na-
ukowych, problematyka ta jest obecna na ³amach wielu czasopism z dziedziny
naukoznawstwa, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz periodyków po-
�wiêconych sprawom funkcjonowania uczelni czy instytutów naukowych. Intencj¹
autorek tego artyku³u jest przybli¿enie spo³eczno�ci akademickiej zagadnieñ zwi¹-
zanych z ocen¹ dorobku naukowego Akademii, a tak¿e zasad oceny parametrycz-
nej stosowanej przez Komitet Badañ Naukowych, jak równie¿ problematyki zwi¹-
zanej z List¹ Filadelfijsk¹ oraz wska�nikami oceny (na przyk³ad Impact Factor).
Temat ten jest równie obszerny jak wa¿ny, dlatego autorki zdecydowa³y o podzie-
leniu swojej pracy na dwie czê�ci. Czê�æ pierwsza artyku³u wprowadza w zagad-
nienia zwi¹zane ze stosowaniem wska�nika IF i omawia zasady oceny parame-
trycznej wraz z punktacj¹ KBN, a druga obejmie problematykê dotycz¹c¹ Listy
Filadelfijskiej oraz dyskusjê na temat s³uszno�ci stosowania wska�ników cytowañ
wraz z konsekwencjami, jakie temu zjawisku towarzysz¹.

W³a�ciwie nie istnieje obiektywna i jednoznaczna ocena pracy twórczej, a do
takiej kategorii dorobek naukowy siê zalicza. Mo¿na natomiast tworzyæ pewne
umowne systemy oceniania dla celów praktycznych.

Tradycyjne metody opieraj¹ siê na opiniach uczonych zajmuj¹cych siê t¹ sam¹
dziedzin¹, co ten oceniany. Opinie specjalistów czêsto ró¿ni¹ siê od siebie. Maj¹ na
to wp³yw ró¿ne czynniki, miêdzy innymi wiedza, zainteresowania naukowe recen-
zenta, a nierzadko równie¿ konflikty interesów. Subiektywno�æ i czêsto nierzetel-
no�æ metod jako�ciowych spowodowa³a rozwój metod ilo�ciowych, opartych na
przetwarzaniu i interpretowaniu odpowiednich wska�ników. Najwiêksz¹ popular-
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no�ci¹ na Zachodzie cieszy siê tzw. Impact Factor (wspó³czynnik wp³ywu), okre-
�lany jako stosunek sumarycznej liczby cytowañ (odsy³aczy), jakie uzyska³y artyku-
³y pochodz¹ce z danego czasopisma do liczby opublikowanych w tym samym
czasie prac.

Obliczaniem IF i innych wspó³czynników na podstawie ogromnych baz da-
nych o najwa¿niejszych czasopismach na �wiecie zajmuje siê od wielu lat Instytut
Informacji Naukowej w Filadelfii za³o¿ony i kierowany przez Eugene Garfielda.
Opracowuje on bazy, m.in. indeksy cytowañ (Science Citation Index, Social Scien-
ce Citation Index, Arts and Humanities Citation Index) oraz Journal Citation Reports
- informator statystyczny zawieraj¹cy dane z ponad 8000 najwa¿niejszych czaso-
pism z ca³ego �wiata, a tak¿e wska�niki oceny rangi tych czasopism (Impact Factor,
Immediacy Index). Celem Garfielda by³o dostarczenie naukowcom narzêdzia do
³atwego przeszukiwania literatury i znajdowania wcze�niejszych prac na okre�lony
temat (aspekt praktyczny).

Stosowanie IF w celach naukometrycznych opiera siê na za³o¿eniu, ¿e czêsto
cytowane �ród³a zawieraj¹ wa¿ne pojêcia z jakiej� ga³êzi nauki, a ilo�æ wspó³cyto-
wañ ma zwi¹zek z intensywno�ci¹ badañ w danej dziedzinie i jej rozwojem. Dlate-
go indeksy szybko znalaz³y zastosowanie w ró¿nego rodzaju porównaniach i ran-
kingach personalnych. Uznano, ¿e mog¹ one byæ miar¹ efektywno�ci uczonych
i wp³ywu ich publikacji na prace innych. Dziêki IF zaistnia³a te¿ mo¿liwo�æ porów-
nañ potencja³u nauki w ró¿nych krajach i udzia³u poszczególnych pañstw w nauce
�wiatowej. Badania bibliometryczne wykorzystywane s¹ równie¿ do okre�lania struk-
tury dyscypliny naukowej lub nauki w ogólno�ci i jej tendencji rozwojowych (na
podstawie indeksów cytowañ tworzone s¹ mapy i atlasy nauki).

W zwi¹zku z tym, ¿e badania bibliometryczne opieraj¹ siê, jak inne badania
statystyczne, na prawie wielkich liczb, wiêc najbardziej wiarygodne s¹ wyniki ba-
dañ dotycz¹ce ca³ych krajów czy dziedzin nauki. Mniejsza jest wiarygodno�æ wyni-
ków dotycz¹cych instytucji czy centrów naukowych, natomiast tak uzyskane oceny
poszczególnych badaczy s¹ przez wielu uczonych w Polsce uznawane za ma³o
wiarygodne i wywo³uj¹ bardzo burzliwe dyskusje1 .

Jak ju¿ wcze�niej stwierdzono, bardzo trudno jest obiektywnie oceniæ wyniki
pracy naukowej, dlatego wszelkie naukometryczne oceny i wska�niki powinny
byæ stosowane ostro¿nie, wnikliwie i jak najbardziej wszechstronnie. Dyskusje
wywo³uje zw³aszcza zawodno�æ kryterium liczby cytowañ (np. cytowania znajo-
mych przez znajomych, cytowane s¹ te¿ publikacje zawieraj¹ce b³êdne wyniki),
czy liczby publikacji (jedna osoba mo¿e uczestniczyæ w wielu doniesieniach pisz¹c
niewiele publikacji rocznie). £atwo wiêc o b³êdy w ocenach mog¹ce prowadziæ do
przeinwestowania jednego zak³adu, a jednocze�nie do upadku innych. Dlatego tak
wa¿ne s¹ jasne, jednoznaczne oceny, dobrze sprecyzowane i w pe³ni jawne kryte-
ria oceniania oraz staranne uzasadnienia.

W ostatnich latach ocen¹ dorobku pracowników oraz instytucji naukowych
w Polsce zajmuje siê Komitet Badañ Naukowych. Wydaje siê, ¿e warto po�wiêciæ
trochê uwagi tej instytucji sprawuj¹cej pieczê nad polsk¹ nauk¹.

1 Wróblewski A.K., Bibliometryczne nieporozumienia. Forum Akademickie 2001 nr 9 s. 43.
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Komitet Badañ Naukowych2  stanowi naczelny organ administracji rz¹dowej
zajmuj¹cy siê sprawami polityki naukowej i naukowo-technicznej pañstwa. Dzia³a
w oparciu o ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o Komitecie Badañ Naukowych.

Podstawowe zadania Komitetu Badañ Naukowych to:
· opracowywanie projektów za³o¿eñ polityki naukowej i naukowo-technicznej

pañstwa,
· okre�lanie kierunków badañ naukowych i prac rozwojowych,
· opracowywanie projektów za³o¿eñ polityki innowacyjnej pañstwa przy wspó³-

pracy poszczególnych resortów,
· opracowywanie wniosków dotycz¹cych zawierania oraz kontynuacji umów

miêdzyrz¹dowych w zakresie wspó³pracy naukowej i naukowo-technicznej,
· dokonywanie podzia³u �rodków finansowych pomiêdzy jednostki naukowe,
· ocenianie realizacji badañ naukowych i prac rozwojowych oraz ich wyników,

jak równie¿ dzia³alno�ci wspomagaj¹cej badania i innych zadañ finansowa-
nych lub dofinansowywanych przez KBN,

· rozpatrywanie odwo³añ od uchwa³ zespo³ów Komitetu dotycz¹cych przyzna-
nia �rodków finansowych,

· tworzenie zespo³ów opiniodawczo-doradczych,
· inicjowanie i opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz rozwi¹zañ

ekonomiczno-finansowych dotycz¹cych nauki, rozwoju techniki i dzia³alno�ci
innowacyjnej.

W sk³ad Komitetu Badañ Naukowych wchodz¹:
· Przewodnicz¹cy, którym jest minister odpowiedzialny za sprawy nauki,
· Sekretarz powo³ywany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Przewodni-

cz¹cego,
· 12 uczonych pochodz¹cych z wyboru, pe³ni¹cych funkcjê przewodnicz¹cych

zespo³ów KBN, spo�ród których Komitet wybiera dwóch zastêpców przewod-
nicz¹cego KBN,

· 5 ministrów powo³anych przez Premiera spo�ród cz³onków Rady Ministrów.

Do zadañ Przewodnicz¹cego KBN, którego funkcjê pe³ni obecnie prof. Micha³
Kleiber, nale¿y miêdzy innymi:
· przedstawianie Radzie Ministrów projektów polityki naukowej i naukowo-tech-

nicznej,
· realizowanie oraz koordynowanie polityki pañstwa w zakresie nauki i tech-

niki,
· opracowywanie materia³ów do projektu ustawy bud¿etowej w czê�ci dotycz¹-

cej nauki
· okre�lanie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania �rodków finanso-

wych przeznaczonych z bud¿etu pañstwa na naukê,
· dokonywanie podzia³u �rodków finansowych pomiêdzy zespo³y KBN,

2 Informacje na temat Komitetu Badañ Naukowych zaczerpniêto ze strony internetowej KBN:
http://www.kbn.gov.pl
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· sprawowanie nadzoru i kontroli nad wydatkowaniem �rodków finansowych
ustalanych w bud¿ecie pañstwa na naukê.

Najwa¿niejsze zadania dwunastu zespo³ów KBN:
· ocenianie stanu badañ naukowych i prac rozwojowych oraz potrzeb poszcze-

gólnych dziedzin nauki i techniki,
· ocenianie poziomu naukowego jednostek naukowych,
· przedstawianie Komitetowi lub Przewodnicz¹cemu Komitetu wniosków w spra-

wie podzia³u �rodków na dzia³alno�æ naukow¹ jednostek naukowych,
· podejmowanie decyzji w sprawie finansowania projektów badawczych oraz

dofinansowania projektów celowych.

Jednym z podstawowych zadañ Komitetu Badañ Naukowych jest ocena stanu
nauki polskiej oraz poszczególnych jednostek naukowych i instytutów badawczych.
Szczególnie wiele kontrowersji wzbudza ocena parametryczna, ze wzglêdu na za-
stosowanie systemu wska�ników, które nie zawsze mog¹ wydawaæ siê doskona³e.
Z drugiej jednak strony nasuwa siê pytanie: jak inaczej oceniæ i porównaæ dorobek
poszczególnych uczelni, instytutów czy wreszcie uczonych?

Jak wcze�niej wspomniano, na �wiecie od dawna stosuje siê metody ilo�ciowe
oraz wska�niki (na przyk³ad Impact Factor) i od kilku lat podobnie dzieje siê
w Polsce. Mo¿na spieraæ siê o doskona³o�æ takiego systemu oceny, ale w zwi¹zku
z wej�ciem Polski do Unii Europejskiej musi nast¹piæ pewna standaryzacja równie¿
w dziedzinie oceny nauki, ³atwiej bêdzie wtedy porównaæ dorobek poszczegól-
nych jednostek ocenianych wed³ug tych samych kryteriów i przy pomocy tych
samych parametrów. Temat wska�ników oceny budzi ¿ywe zainteresowanie i by³
miêdzy innymi przedmiotem konferencji �Statystyczno-porównawcze metody oce-
ny dzia³alno�ci naukowej� zorganizowanej w Cieszynie przez Uniwersytet �l¹ski
oraz Komitet Naukoznawstwa PAN w pa�dzierniku 2001 roku3. Zdaj¹c sobie spra-
wê z wagi problemu autorki szczegó³owo omówi¹ te kwestie w drugiej czê�ci
artyku³u, teraz tylko sygnalizuj¹c problemy i przybli¿aj¹c zasady oceny parame-
trycznej opracowanej przez Komitet Badañ Naukowych.

Ocena parametryczna jednostek naukowych4  przeprowadzana jest raz na cztery
lata, w pierwszym pe³nym roku czteroletniej kadencji Komitetu w oparciu o �Zasa-
dy ogólne i ramowe oceny parametrycznej jednostek naukowych�. Podstaw¹ oce-
ny s¹ udokumentowane wyniki badañ naukowych i prac rozwojowych uzyskane
w czasie ocenianych pe³nych czterech lat. Ocena obejmuje zarówno publikacje
pracowników jednostki, wyniki kszta³cenia i rozwoju kadry naukowej, jak te¿ wy-
niki dzia³alno�ci innowacyjnej jednostki. Ka¿dy z dwunastu Zespo³ów KBN zosta³
zobowi¹zany przez Przewodnicz¹cego Komitetu do opracowania �Zasad szczegó-
³owych oceny parametrycznej jednostek naukowych� uwzglêdniaj¹cych specyfikê
danej dziedziny nauki. Chodzi o dostosowanie definicji pojêæ, liczby punktów przy-

3 Wróblewki A.K., Jak oceniaæ naukê? Sprawy Nauki 2001 nr 10 s. 9.
4 Informacje na temat zasad oceny parametrycznej zaczerpniêto ze strony internetowej KBN:

http://www.kbn.gov.pl
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znawanych za konkretne wyniki oraz wymagania dotycz¹ce sk³adanej przez jed-
nostki dokumentacji, oczywi�cie kryteria przyjête przez zespo³y nie mog¹ naruszaæ
�Zasad ogólnych�.

Ocena parametryczna jest wyra¿ona liczb¹ punktów uzyskanych przez jed-
nostkê za:
· publikacje recenzowane,
· monografie naukowe i podrêczniki akademickie,
· stopnie naukowe i tytu³y naukowe,
· opatentowane wynalazki, prawa ochronne na wzory u¿ytkowe,
· praktyczne wykorzystanie poza jednostk¹ wyników badañ naukowych i prac

rozwojowych prowadzonych w jednostce,
· systemy jako�ci, akredytacjê laboratoriów, udzia³ w programach ramowych

Unii Europejskiej,
· ocenê ogóln¹ jednostki.

Zasady punktacji wy¿ej wymienionych wyników jak równie¿ definicje oraz
wymagania dotycz¹ce dokumentowania tych dokonañ s¹ zawarte w czê�ci B �Za-
sad ramowych oceny parametrycznej jednostek naukowych�, które s¹ wspólne dla
wszystkich zespo³ów KBN oraz  w czê�ci C �Zasad szczegó³owej oceny parame-
trycznej jednostek naukowych� ustalanych odrêbnie dla ka¿dego zespo³u. Pe³ne
teksty tych wytycznych s¹ dostêpne na stronie internetowej Komitetu (http://
www.kbn.gov.pl). Na podstawie tych dokumentów  ustala siê parametry, które
ostatecznie pozwalaj¹ na kategoryzacjê jednostek, co z kolei skutkuje odpowiedni-
mi dotacjami. Nie wchodz¹c w szczegó³y tego skomplikowanego i ¿mudnego pro-
cesu, warto zatrzymaæ siê przy ocenie warto�ci publikacji naukowych, bo ta wydaje
siê kluczowa, przynajmniej z punktu widzenia �pojedynczego� pracownika nauki.

Komitet Badañ Naukowych przyj¹³ (�Ocena parametryczna jednostek nauko-
wych�. Czê�æ B: Zasady Ramowe), ¿e publikacja w czasopi�mie z Listy Filadelfij-
skiej mo¿e przynie�æ autorowi od 6 do 24 punktów, publikacja w innym czasopi-
�mie recenzowanym, w dziedzinie dla której narzêdziem opisu jest jêzyk etniczny,
a przedmiotem badania teksty kultury  tworzone tym w jêzyku, równie¿ od 6 do 24
punktów, natomiast publikacja w innym czasopi�mie recenzowanym zagranicz-
nym lub krajowym od 0,5 do 6 punktów. Warto zaznaczyæ, ¿e przez czasopismo
recenzowane nale¿y rozumieæ wydawnictwo naukowe o zasiêgu co najmniej kra-
jowym, w którym kwalifikacja prac do druku nastêpuje na podstawie opinii recen-
zentów. Publikacja jest oceniana jako dorobek jednostki, je�li autor czy wspó³autor
podaje w pracy tê jednostkê jako swoje miejsce zatrudnienia, ale ta sama praca
mo¿e byæ przedstawiona do oceny  jednostki tylko raz, natomiast wspó³autorstwo
pracowników ró¿nych jednostek  jest punktowane niezale¿nie. Nie przyznaje siê
punktów za publikacje w wydawnictwach konferencyjnych (z wyj¹tkiem cyklicz-
nych wydawnictw najpowa¿niejszych konferencji miêdzynarodowych, które maj¹
cechy monografii), wydawnictwach jednostek naukowych (biuletyny, przegl¹dy,
doniesienia, prace, zeszyty naukowe) o znaczeniu lokalnym. Podana wy¿ej punk-
tacja stanowi punkt wyj�cia dla pracy dwunastu zespo³ów KBN, które przygotowu-
j¹ na tej podstawie listy czasopism wraz z punktacj¹ w³a�ciw¹ dla danej dyscypliny
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(szczegó³owe zasady oraz listy czasopism wraz z punktacj¹ dostêpne na stronie
internetowej KBN: http://www.kbn.gov.pl).

Na podstawie punktacji Zespo³u Nauk Medycznych widaæ wyra�ne ró¿nice
w stosunku do zasad ramowych. Publikacje w czasopismach z Listy Filadelfijskiej
daj¹ tylko od 4 do 10 punktów (wyj�ciowo jest 6-24),  publikacje w innym czasopi-
�mie recenzowanym od 1 do 7 punktów (6-24), publikacja w recenzowanym wy-
dawnictwie zbiorowym tylko 1 lub 2 punkty. Warto zauwa¿yæ, ¿e punktacja prac
opublikowanych w czasopismach z Listy Filadelfijskiej jest �ci�le powi¹zana ze
wska�nikiem Impact Factor. I tak:
� 10 punktów mo¿na otrzymaæ za pracê opublikowan¹ w czasopi�mie z IF >=

5,00
� 8 punktów , kiedy IF mie�ci siê w przedziale 2,00-4,99
� 6 punktów dla IF miêdzy 0,50-1,99
� 4 punkty gdy IF osi¹ga 0-0,49

Wyra�nie widaæ, ¿e ocena publikacji nie jest ³atwa, samo obliczanie punktów
w zale¿no�ci od wysoko�ci IF mo¿e sprawiaæ problemy, zreszt¹ jest to przyk³ad
szczegó³owych zasad oceny przyjêtych przez jeden tylko zespó³, a tych jest dwana-
�cie. St¹d pojawiaj¹ siê g³osy, ¿e system oceny parametrycznej nale¿y modyfiko-
waæ, bo powoduje on tak¿e problemy w trakcie opracowywania wniosków o do-
tacje, wyd³u¿aj¹c czas przygotowania wymaganych dokumentów5.

Rodzi siê jeszcze jedno niebezpieczeñstwo takiej wspó³zale¿no�ci wska�ni-
ków. Bardzo trudno jest �przebiæ� siê do czasopism z wysokim Impact Factorem bo
te  stawiaj¹ swoim potencjalnym wspó³pracownikom du¿e wymagania zarówno
merytoryczne jak i formalne6. Pojawia siê wiêc pytanie: czy próbowaæ wiele razy
w czasopismach z wysokim IF czy lepiej zadowoliæ siê mniejsz¹ ilo�ci¹ punktów
(ale jednak punktów!) za publikacjê w pi�mie o nieco mniejszej renomie. Z takimi
problemami musz¹ siê zmagaæ ludzie nauki staj¹c do wy�cigu o pieni¹dze i presti¿.

�rodowiska ocenianych parametrycznie jednostek naukowych od dawna po-
stuluj¹ og³oszenie przez zespo³y KBN pe³nych list czasopism wraz z punktacj¹,
bêd¹c¹ podstawowym elementem oceny. Taka informacja jest równie¿ istotna dla
polityki wydawniczej oraz decyzji samego KBN o dofinansowywaniu czasopism
naukowych. Uwa¿a siê, ¿e w Polsce podobnie jak na �wiecie ukazuje siê zbyt du¿o
tego typu wydawnictw. Propozycja kompromisowa obejmuje obligatoryjne opra-
cowanie przez ka¿dy zespó³ listy czasopism polskich wraz z punktacj¹, a wedle
w³asnej decyzji zespo³u listy czasopism zagranicznych wraz z jasnymi kryteriami
punktacji.

Wiele kontrowersji budz¹ jednak gotowe ju¿ wykazy czasopism punktowa-
nych przez Komitet Badañ Naukowych, a przygotowane przez dwana�cie zespo-
³ów. Zdarzaj¹ siê sytuacje, ¿e te same czasopisma pojawiaj¹ siê na listach kilku
zespo³ów, ale rzecz w tym, ¿e z ró¿n¹ punktacj¹ co mo¿e wprowadzaæ wiele za-

5 Racki G. Ocena parametryczna-prognozy i postulaty. Sprawy Nauki 2001 nr 10 s. 10-11.
6 Popinigis J., Pierwszy ranking polskich Akademii Wychowania Fizycznego oparty wy³¹cznie na

ilo�ci artyku³ów og³oszonych drukiem w czasopismach �Listy Filadelfijskiej� w 2001 roku. Medycyna
Sportowa 2002 nr 10 s. 456.
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7 Racki G., Krytycznie o li�cie czasopism Zespo³u T-12. Sprawy Nauki 2002 nr 10 s. 21.

mieszania. Niestety  spotyka siê tak¿e powa¿niejsze zarzuty co do sposobu redago-
wania tych list. Grzegorz Racki w swoim artykule7  zarzuca wrêcz tendencyjno�æ
w sposobie doboru i oceny niektórych czasopism autorom tych zestawieñ oraz
szczególne premiowanie tytu³ów zwi¹zanych z w³asnym miejscem pracy. Pozostaje
mieæ nadziejê, ¿e popularno�æ jak¹ cieszy siê ta problematyka w literaturze sprawi,
i¿ ca³y system oceny bêdzie siê przeobra¿a³ zgodnie z oczekiwaniami i sugestiami
znawców tematu. Z zawodowego obowi¹zku autorki odnotowuj¹ fakt, ¿e tylko
nieliczne zespo³y podaj¹ na swoich listach poza tytu³em równie¿ numer ISSN, który
pomaga w identyfikacji czasopisma. Bardzo czêsto zdarzaj¹ siê sytuacje, ¿e ukazuje
siê kilka czasopism o takim samym tytule i pewnie wcale nie jest to przypadek, ale
brak numeru identyfikuj¹cego mo¿e utrudniæ w³a�ciwy wybór. Ten problem doty-
czy w równej mierze czasopism polskich i obcych.

Kolejne punktowane wydawnictwa to monografie naukowe i podrêczniki aka-
demickie. Autorstwo monografii lub podrêcznika akademickiego w jêzyku angiel-
skim daje od 12 do 24 punktów, podczas gdy za sam rozdzia³ mo¿na uzyskaæ do 12
punktów. Monografia lub podrêcznik akademicki w innych jêzykach to 6 do 18
punktów, a rozdzia³ w takim wydawnictwie mo¿e przynie�æ do 3 punktów, nato-
miast redakcja monografii lub podrêcznika to 5 do 10 punktów.

Definicja �podrêcznika akademickiego� nie obejmuje skryptów, poradników
zawodowych, ksi¹¿ek popularyzuj¹cych wiedzê naukow¹. Publikacje tego typu s¹
uwzglêdniane w ocenie ogólnej jednostki. Podobnie jak w przypadku czasopism,
publikacja jest oceniana jako dorobek jednostki je�li autor poda³ j¹ w publikacji
jako swoje miejsce pracy, wspó³autorstwo pracowników ró¿nych jednostek jest
punktowane niezale¿nie, natomiast nie ma mo¿liwo�ci przedstawiania do oceny
wznowieñ, a ³¹czna liczba punktów za poszczególne rozdzia³y, przyznanych jed-
nej jednostce nie mo¿e przekroczyæ liczby punktów za monografiê.

Wa¿ne dla oceny jednostek naukowych s¹ równie¿ stopnie i tytu³y naukowe.
Doktorat uzyskany przez pracownika jednostki to 2 do 4 punktów, doktorat osoby
spoza uczelni mo¿e daæ 1 lub 2 punkty. Habilitacja pracownika zosta³a �wycenio-
na� na 16 punktów, a przeprowadzona w stosunku do osoby nie zwi¹zanej etatem
z jednostk¹ naukow¹ to 8 punktów. Oczywi�cie najcenniejszy jest tytu³ profesorski
wart 32 punkty, natomiast postêpowanie o nadanie tytu³u osobie niezatrudnionej
w jednostce to 8 punktów.

Punktowane s¹ równie¿ patenty i wzory u¿ytkowe, w zale¿no�ci od rangi
mo¿na za nie uzyskaæ od 2 do 24 punktów. Za wykorzystanie w praktyce wyników
badañ naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w jednostce mo¿na otrzy-
maæ od 2 do 100 punktów. Systemy jako�ci, akredytacja laboratoriów, udzia³ w pro-
gramach ramowych Unii Europejskiej to od 2 do 36 punktów. Koñcowym elemen-
tem oceny parametrycznej jest ocena ogólna jednostki, ze szczególnym uwzglêd-
nieniem pozycji miêdzynarodowej jednostki, miejsca w�ród krajowych jednostek
podobnego typu, udzia³u w miêdzynarodowych programach badawczych, tworze-
nia naukowych baz danych o zasiêgu przynajmniej ogólnopolskim, aktywno�ci
w pozyskiwaniu �rodków bud¿etowych i pozabud¿etowych na badania naukowe
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i prace rozwojowe, organizowania konferencji naukowych miêdzynarodowych i kra-
jowych, uprawnienia do nadawania stopni naukowych, a wreszcie przestrzegania
zasad etyki w nauce.

Jak widaæ ocena parametryczna jednostek naukowych to proces d³ugi, skom-
plikowany i mimo nowelizacji ci¹gle jeszcze nie do�æ doskona³y. Mo¿e wywo³y-
waæ z³o�liwe komentarze, ale i tak trudno oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e nie ma od niego
ucieczki. Podobnie ocenia siê naukê na �wiecie i chocia¿ wszyscy, ³¹cznie z E. Gar-
fieldem, twórc¹ Instytutu Informacji Naukowej w Filadelfii maj¹ �wiadomo�æ, ¿e
wska�niki budz¹ kontrowersje, pozycja tego rodzaju metod oceniaj¹cych �warto�æ�
uczonych i placówek naukowych wydaje siê niezagro¿ona.

Tematyka ta bêdzie kontynuowana w drugiej czê�ci artyku³u po�wiêconej za-
gadnieniom zwi¹zanym z List¹ Filadelfijsk¹ czasopism oraz burzy wokó³ wska�nika
Impact Factor. Autorki pragn¹ równie¿ poinformowaæ, ¿e trwaj¹ prace nad przygo-
towaniem dla pracowników Akademii alfabetycznych zestawieñ, sporz¹dzonych
w oparciu o  listy czasopism punktowanych, opracowanych przez dwana�cie ze-
spo³ów KBN. Równocze�nie przygotowywany jest tematyczny wykaz czasopism
wraz ze wska�nikiem Impact Factor na podstawie Journal Citation Reports. Wszyst-
ko to ma na celu pomoc w dokonaniu wyboru czasopisma w³a�ciwego do opubli-
kowania artyku³ów z ró¿nych dyscyplin, charakterystycznych dla profilu Akademii
Wychowania Fizycznego.
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INFORMACJE

Konferencje naukowe, sympozja, kongresy �
rok 2003, 2004

I. Konferencje w Akademiach Wychowania Fizycznego,
planowane na rok 2003

(oprac. na podstawie stron internetowych AWF).

AWF Wroc³aw (pe³na informacja pod adresem: http://www.awf.wroc.pl/)

23�24 maja 2003, Wroc³aw
IV Miêdzynarodowe Dni Fizjoterapii.
Temat: Obiektywne metody kontroli procesu fizjoterapii.
Organizator: Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc³awiu, Wy¿sza Szko³a Fi-
zjoterapii we Wroc³awiu
Adres: Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc³awiu
Wydzia³ Fizjoterapii
51-629 Wroc³aw, ul Rze�biarska 4
Z dopiskiem: �IV Dni Fizjoterapii�
Tel.: (0 � 71) 347 360 9
e � mail: dnifizjoterapii@awf.wroc.pl

14�16 wrze�nia 2003, Olejnica
IV Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa
pt. �Kontrola i ocena w procesie wychowania fizycznego�
Organizator: Katedra Dydaktyki Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania
Fizycznego we Wroc³awiu
Sekretarz: dr Andrzej Nowak
Adres: Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc³awiu
Katedra Dydaktyki Wychowania Fizycznego
51-617 Wroc³aw, al. Witelona 25
Tel.: (0-71), 347 316 9

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Kwiecieñ (3 dekada), Bia³a Podlaska
Konferencja Studenckich Kó³ Naukowych
Organizator: ZWWF w Bia³ej Podlaskiej
Informacja: dr A. Wilczewski
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25�27 kwietnia, Bia³a Podlaska
Zabawy i gry ruchowe w sporcie dla wszystkich
Organizator: ZWWF � Zak³ad Turystyki i Rekreacji
Informacja: Zak³ad Turystyki i Rekreacji, dr hab. prof. AWF  J. Sadowski, dr K. Piech

Maj 2003, Kampinos lub Rogów
Problemy przystosowania lasów dla potrzeb turystyki i rekreacji
Organizator: Instytut Turystyki i Rekreacji AWF, Wydzia³ Le�ny SGGW, Polskie To-
warzystwo Le�ne
Informacja: dr hab. prof. AWF K. Pieñkos

Wrzesieñ 2003, Warszawa
Metody oceny wytrzyma³o�ci anaerobowej
Organizator: Zak³ad Biometrii � Instytut TiR AWF
Informacja: prof. dr hab. R. Stupnicki

26�28 pa�dziernika 2003, Warszawa, P³ock
Sporty ekstremalne w przygotowaniu ¿o³nierzy i  formacji antyterrorystycz-
nych
Organizator: Instytut Sportu AWF , Szko³a Wy¿sza im. Paw³a W³odkowica w P³ocku
Informacja: Dr Z. Szwarc

16�17 wrze�nia 2003
Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. �Nauki humanistyczne w rozwoju
nauk o kulturze fizycznej�
Organizator: Katedra Nauk Humanistycznych
Informacja: prof. dr hab. T. Rychta

23 pa�dziernika 2003
Uczestnictwo Polaków w rekreacji ruchowej i jego uwarunkowania
Organizator: Zak³ad Rekreacji
Informacja: dr J. Salita

Listopad 2003, Warszawa
VI Warsztaty Antropologiczne �Rozwój osobniczy cz³owieka�
Organizator: Zak³ad Antropologii AWF, Komitet Antropologii PAN
Informacja: prof. J. Charzewski

1�3 grudnia 2003, Spa³a
XII Miêdzynarodowa Konferencja Naukowo-Metodyczna �Kierunki dosko-
nalenia treningu i walki sportowej�
Organizator: AWF w Warszawie
Informacja: dr K. Perkowski
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5 grudnia 2003, Warszawa
Sympozjum Biomechaniki Sportu
Organizator: Katedra Anatomii i Biomechaniki
Informacja: dr A. Mastalerz

6 grudnia, Warszawa
Obci¹¿enia uk³adu ruchu cz³owieka � zapobieganie kontuzjom
Organizator: Zak³ad Anatomii i Biomechaniki � Wydzia³ Rehabilitacji
Informacja: dr in¿. J. Gajewski

Szczegó³owe informacje równie¿ w gablotce w Bibliotece G³ównej.

II. Konferencje na �wiecie

(oprac. na podst. �Annals of Tourism Research�2002, vol.29, nr 3, �Annals of
Human Biology� 2003, vol. 30 nr 1, �Adapted Physical Activity Quarterly�
2002, vol. 19, nr 4, �Cz³owiek i Ruch� 2002, nr 5 �Fizjoterapia Polska� 2002,
vol. 2, nr 1, nr 4, vol. 39 iss.1, �International Journal of Sport Psychology�
2002 vol. 33 nr 2,  �Rehabilitacja Medyczna� 2001, t. 5, nr 4, �Die Rehabilita-
tion�, 2002, Jg. 41 nr 6, 2003, Jg. 42, nr 1.

11�15 kwietnia 2003, Lizbona (Portugalia)
5th World Congress on Science and Football
Informacje: dr J. Cabri, Faculty of Human Movement � Technical University of
Lisbon,
Estrada da Costa, Cruz Quebrada,
1499 Lizbon, Portugal
Tel.:  +1(780)436 5529
Fax: +1(780) 437 6710
e-mail: jcabri@fmh.utl.pt
Internet: http://www.fmh.utl.pt/wesf

27�30 kwietnia 2003, Buenos Aires, (Argentyna)
Xth International Congress of Auxology: Meeting of the International Associ-
ation for Human Auxology � IAHA
Informacje: Dr H. Lejarraga, Organizing Institution: Sociedad Argentina de Pedia-
tria, Coronal Diaz 1971/75, (1425), Ciudad de Buenos Aires, Atrgentina
Tel.: +54 11 4821-8612, fax: +54 11 4827 �0600,
e-mail: congresos@sap.org.ar.
Internet: http://www.sap.org.ar/auxology2003/indexe.htm

8 maja 2003, Monachium (Niemcy)
11 ADAC � Symposium �Mobilität und Medizin�, �Unbegrenzte Mobilität �
Senioren, chronisch Kranke und Behinderte�
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Informacja: ADAC e. V., Bereich Verkehrsmarketing und Vertrieb, Am Westpark 8,
81373 München
Tel.: 0 89/76/76-69 71, Fax: -45 67
e-mail: gisela.moederle@adac.de

18�22 maja 2003, Praga (Czechy)
2nd World Congress of the Internat. Society of Physical and Rehabilitation
Medicine (ISPRM)
Informacja: ISPRM Congress Secretariat, PO Box 5006, Tel. Aviv 61500, Israel
Tel.: +972/(0)3/5 14 00 00
e-mail: physical@kenet.com
Internet: www.kenes.com/physical

6�11 czerwca 2003, Wiedeñ (Austria)
8th European Congress of Psychology
Informacja: Berufsverband Österreichischer Psychologinnen und Psychologen,
Möllwaldplatz 4/4/37 A-1040 Vienna, Austria
Internet: www.psycongress.at
e-mail: info@psycomngress.at

7�10 czerwca, Brighton Centre (Anglia)
2nd World Congress on Fetal Origins of Adult Disease
Informacje: Hampton Medical Conferences Ltd, 127 High Street, Teddington, Mid-
dlesex, TW11 8 HH, UK
Tel.: +44 (0)20 8977 0011
Fax: +44 (0)208977 0055
e-mail: foad@hamptonmedical.com.
Internet: www.FOAD2003.org.

11�14 czerwca 2003, Budapeszt (Wêgry)
Internat. Kongress für Therapeutisches Reiten 2003 � �Komplexe Wirkung
des Therapeutischen Reitens�
Informacja: Geschäftstelle des DKThR, Freiherrvo-Langen-Straße 13,
48231 Warendorf
Tel.: 0 25 81/6 36-21 94, Fax: 25 43
e-mail: DKThR@fn-dokr.de, barna@gyermekmento.hu

12�16 czerwiec 2003, Budapeszt (Wêgry)
Sixth European Regional Congress of the International Association of Cross-
Cultural Psychology (IACCP)
Informacja: dr Márta Fülöp MTA Pszichológiai Kutatóintézet, Budapest, Victor Hugo
utca 18-22, Hungary �1132
e-mail: fmarta@mtapi.hu , berkics@mtapi.hu
Internet: www.psycology.hu/iaccp
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21�28 czerwca 2003, Barcelona (Hiszpania)
5th Congress of the International Association for the Study of Human Pale-
ontology (IASHP)
Informacja: dr Perez Perez, Deparment of Animal Biology, Faculty of Biology, Uni-
versity of Barcelona, Avenida Diagonal 645, 08028 Barcelona, Spain
Tel.: +34 9340 21460
e-mail: alejan@bio.ub.es

22�27 czerwca 2003, Kopenhaga (Dania)
�New Approaches to Exercise and Sport Psychology � Theories, Methods
and Applications�
Informacja:
Internet: www.ifi.ku.dk/fepsac/.

5�12 lipca 2003, Florencja (W³ochy)
International Union of Anthropological and Ethnological Sciences,
XV ICAES: Humankind/Nature Interaction: Past, Present, and Future
Informacja: prof. B. Chiarelli. Institute of Anthropology, University of Florence, Via
del Proconsolo 12 50121 Firenze (Italy)
Tel.: +39 (0)55 2398065
Fax: +39 (0)55283358
e-mail: secretariat@icaes-florence2003.com
Internet: www.icaes-florence2003.com

9�12 lipca, Salzburg (Austria)
8th Annual Congress of the European College of Sport Science
Informacje: Congress Secretariat, ECSS 2003
Institute of Sport Science, University of Salzburg Akademiastrasse 26, A-5020 Sal-
zburg, Austria
e-mail: ecss2003@sbg.ac.at
Internet: http://www.ecss2003.at

22�27 lipca 2003, Kopenhaga (Dania)
11th European Congress of Sport Psychology
Informacje: Majbrit Boystrup; DK-2200 Copenhaguen N; Denmark
Tel: +45 35320811, Fax: + 45 35320870
e-mail: mboystrup@ifi.ku.dk
Internet: www.ifi.ku.dk/fepsac/

4�7 sierpnia 2003, Seul, (Korea Po³udniowa)
14th International Symposium for Adapted Physical Activity
Informacje: dr Yang Ja Hong,
Physical Education College of Ewha Woman�s University,
11-1, Dachyun-dong , Seodaermoon gu, 120-750, Seoul, South Korea.
Tel: 02-3277-2579, Fax: 02-3277-2846
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e-mail: yjhong@ewha.ac.kr
Internet: http://home.ewha.ac.kr/~isapa

11�16 sierpnia 2003, Loughborough (Anglia)
International Society for Aging and Physical Activity, 6th World Congress on
Aging and Physical Activity: �A Celebration of Active Aging and Diversity�
Informacje: Bob Laventure
Tel. +44 (0) 2476 741143,
e-mail: bob.laventure@ntworld.com.
Internet: www.isapa.org.

15-18 wrze�nia 2003, Oviedo (Hiszpania)
13th Congress of the Spanish Society of Biological Anthropology (SEAB)
Informacja: prof. Rodrogo Uria,
Laboratory of Anthropology, Faculty of Biology, Dept. B.O.S.,
University of Oviedo, 33071, Oviedo, Asturias, Spain
Tel.: +34 9851 04767
Fax: +34 9851 04777
e-mail: antropos@correo.uniovi.es

9�11 grudnia 2003, Hamilton (Nowa Zelandia)
Taking Tourism to the Limits
Informacja: Chris Ryan, Waikato Management School, The University of Waikato,
Hamilton, New Zealand,
Tel: +64 7 838 4948, Fax +64 7 838 4250,
e-mail: caryan@mngt.waikato.ac.nz

2004

13�17 czerwca 2004, Ljubljana (S³owenia)
8th European Congress on Research in rehabilitation �
�Rehabilitation sciences in the new millenium � Challenge for multidisci-
plinary research�
Informacja: prof. dr crtè Marinèek, Institute for Rehabilitation Republic of Slovenia,
Linhartova 51, SI-1000 Ljubljana, Slowenien
Tel. +3 86/(0)1/4 37-66 00, Fax: -65 89
e-mail: crt.marincek@mail.ir-rs.si

6�11 sierpnia 2004, Saloniki (Grecja)
Pre-Olympic Congress �Sport Science through the Ages: Challenges in the
New Millennium�
Informacje: Pre-Olympic Congress 2004, Department on Physical Education (ICS-
SPE) and the Department of Physical Education and Sport Science of the Aristotle
University of Thessaloniki, 540-06, Greece
Tel.: +30 310 992180
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Fax: +30 310 99186
e-mail: preolympic2004@phed.auth.gr
Internet: http://www.preolympic2004.com

17�21 listopada 2004, San Francisco (USA)
103rd Annual Meeting of the American Anthropological Association
Informacje: dr N.G. Norgan, Annals of Human Biology, Dept of Human Sciences,
Loughborough University, Loughborough, Leics LE11 3TU, United Kingdom
e-mail: annals@lists.lboro.ac.uk

Oprac. El¿bieta Budkiewicz
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Biblioteka G³ówna AWF w Krakowie
na stronach internetowych

Zachêcamy do odwiedzania strony internetowej naszej Biblioteki pod adre-
sem: http:/www.awf.krakow.pl/. Z menu nale¿y wybraæ: Biblioteka G³ówna.

Tutaj zamieszczono kolejne linki:
� Informacje o Bibliotece (zbiory, historia, katalogi, udostêpnianie, struktura

Biblioteki)
� Godziny otwarcia Biblioteki
� Regulaminy: Wypo¿yczalni, Wypo¿yczalni Miêdzybibliotecznej, Regulamin

Czytelni, Regulamin Oddzia³u Informacji Naukowej
� Katalog on-line (katalog ksi¹¿ek i czasopism)
� Czasopisma

Tutaj znajduj¹ siê:
� Czasopisma w Bibliotece AWF w Krakowie prenumerowane w 2003 r.

(zagraniczne i polskie)
� Czasopisma on-line
� Czasopisma zagraniczne w zbiorach polskich bibliotek

� Nowo�ci w zbiorach Biblioteki
� Bazy danych (bazy  dostêpne on-line, niektóre z dostêpem do pe³nych tek-

stów artyku³ów oraz bazy udostêpniane w Oddziale Informacji Naukowej)
� Serwis informacyjny OIN

Tutaj zamieszczono linki:
� Konferencje naukowe
� Ranking czasopism KBN
� Lista Filadelfijska
� Wzór streszczenia pracy magisterskiej, przekazywanego do OIN
� Wzór zamówienia kopii artyku³ów z czasopism zagranicznych, sprowa-

dzanych z innych bibliotek
� Og³oszenia

� Wydawnictwa w³asne (Biuletyn Informacyjny Biblioteki G³ównej, zestawie-
nia bibliograficzne) � pe³ne teksty.

� Warto zajrzeæ:
� Biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego w Polsce
� Biblioteki w Krakowie
� Inne biblioteki
� Inne adresy (Polska Biblioteka Internetowa, Elektroniczny Biuletyn Infor-

macyjny Bibliotekarzy, Angielsko-polski s³ownik internetowy Leksyka,
Sport, medycyna i rehabilitacja w Internecie)

Oprac. Renata Mroczek
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BAZY DANYCH I CZASOPISMA ON-LINE

Komputerowe bazy danych

Bazy danych dostêpne on-line (http://www.awf.krakow.pl/ dalej: Bibliote-
ka G³ówna, link: Bazy danych)

W³asne bazy danych dostêpne on-line (ogólnie dostêpne)

� Publikacje pracowników AWF w Krakowie � zawiera informacje o publika-
cjach pracowników AWF w Krakowie. Baza w trakcie opracowania.

� Zawarto�æ wybranych wydawnictw (w tym czasopism) ze zbiorów Bi-
blioteki G³. AWF w Krakowie � zawiera informacje o publikacjach z wybra-
nych prac zbiorowych i artyku³ów z wydawnictw ci¹g³ych, znajduj¹cych siê
w zbiorach Biblioteki G³. AWF w Krakowie. Zakres tematyczny to szeroko
pojêty sport, teoria sportu, dyscypliny sportowe, kultura fizyczna, wychowa-
nie fizyczne, fizjologia sportu, antropologia, anatomia, motoryczno�æ, spraw-
no�æ fizyczna, trening, nauczanie, psychologia sportu, biomechanika, medy-
cyna sportu, rehabilitacja, turystyka, rekreacja.

� Bibliografia prac doktorskich, magisterskich i licencjackich obronio-
nych w AWF w Krakowie � zawiera opisy bibliograficzne ww. prac obronio-
nych w AWF w Krakowie. Opracowywana na podstawie streszczeñ dostarcza-
nych przez autorów. W zbiorach Biblioteki znajduj¹ siê tylko prace doktorskie.
Prace magisterskie i licencjackie przechowywane s¹ w archiwum Uczelni.

Inne bazy danych dostêpne on-line (ogólnie dostêpne)

� Pub Med. (MEDLINE): serwis National Library of Medicine (USA), dostêp do
informacji z zakresu nauk medycznych i biomedycznych, wiêkszo�æ opisów
zawiera abstrakty: http://www.ncbi.nlm.nih.gov

� Bibliograficzna Baza Komputerowa SPORT (Biblioteka G³ówna AWF Po-
znañ): http://biblioteka.awf.poznan.pl/isis/zb.htm lub http://biblioteka.awf.po-
znan.pl/bib/index.htm

� Publikacje Pracowników AWF w Poznaniu: http://klio.awf.poznan.pl/bp/
� Publikacje Pracowników Instytutu Wychowania Fizycznego z siedzib¹

w Gorzowie Wlkp: http://klio.awf.poznan.pl/bg/
� Bibliografie: publikacji pracowników AWF we Wroc³awiu i zawarto�ci wybra-

nych czasopism gromadzonych przez Bibliotekê G³ówn¹ AWF we Wroc³awiu:
http://bg.awf.wroc.pl/

� Bazy danych Biblioteki AWF w Gdañsku � bibliografia publikacji prac pra-
cowników AWF w Gdañsku
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Opisy bibliograficzne za lata 1970-1999: http://www.awf.gda.pl/~expertus/i/
Opisy bibliograficzne od roku 2000: http://www.awf.gda.pl/~expertus/e/

� Polska Bibliografia Lekarska � zawiera informacje o polskim pi�miennic-
twie medycznym od 1979 r., baza aktualizowana co kwarta³: http://
www.gbl.waw.pl/

� Bazy Biblioteki Narodowej (m.in. ksi¹¿ki polskie od roku 1978 r., artyku³y
z czasopism polskich od roku 1996, Centralny Katalog Czasopism Zagranicz-
nych, Centralny Katalog Czasopism Polskich): http://193.59.172.222/wykaz.htm

� Bibliografia Geografii Polskiej � zawiera informacje o literaturze z zakresu
geografii Polski i �wiata, ochrony �rodowiska, zagospodarowania przestrzen-
nego, kartografii: http://www.cbgios.pan.pl/

� Bazy O�rodka Przetwarzania Informacji (OPI): http://www.opi.org.pl/
Rozprawy Doktorskie i Habilitacyjne � ponad 27900 rekordów dot. auto-
rów prac, tematu, miejsca uzyskania stopnia naukowego, recenzentów, pro-
motorów,
Badania Naukowe SYNABA � ponad 140000 sprawozdañ z prac naukowo-
badawczych, rozwojowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz eks-
pertyz naukowych (od 1984 r.)

� Baza Pedagog opracowana przez Uniwersytet Opolski: http://book.uni.opo-
le.pl/pedagog/index.html

Bazy danych dostêpne on-line z komputerów uczelnianych

� Serwis EBSCOhost Web  obejmuje m. in.:
Academic Search Premier: baza wielodziedzinowa, dostêp do informacji
z zakresu nauk spo³ecznych, pedagogiki, edukacji, informatyki, nauk medycz-
nych i biomedycznych. Opisy zawieraj¹ abstrakty, a do wiêkszo�ci do³¹czone
s¹ pe³ne teksty artyku³ów (w tym z ok. 500 czasopism medycznych).
Health Source: dostêp do informacji m. in. z zakresu nauk medycznych,
zdrowia, medycyny sportu (dane bibliograficzne  o zawarto�ci kilkuset czaso-
pism)
MEDLINE: baza z zakresu nauk medycznych i biomedycznych, obejmuje opisy
prac od 1966 r., wiêkszo�æ opisów zawiera abstrakty, a czê�æ udostêpnia po-
wi¹zania z pe³nymi tekstami artyku³ów (od 1990 roku). (Równie¿: MEDLINE
w systemie OVID, baza udostêpniana w ramach Biblioteki Wirtualnej ICM)
ERIC: baza z zakresu edukacji, wychowania, nauczania. Zawiera cytaty i abs-
trakty z ponad 980 czasopism, ok. 2200 pe³nych tekstów.

� Serwis MEOS � informacje o zawarto�ci ok. 3000 czasopism z abstraktami (ok.
600 000 abstraktów), baza wielodziedzinowa
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Bazy danych udostêpniane w Oddziale Informacji Naukowej
(pok. 106)

� Bibliografia Zawarto�ci Czasopism - bibliografia wydawana przez Bibliote-
kê Narodow¹ w Warszawie. Baza zawiera opisy bibliograficzne artyku³ów z cza-
sopism polskich.
Zakres tematyczny: wszystkie dziedziny wiedzy.
Zawarto�æ: ponad 170 000 rekordów, baza aktualizowana na bie¿¹co.
Dobór i selekcja materia³ów: wykazuje zawarto�æ wszystkich ci¹g³ych wydaw-
nictw naukowych, miesiêczników i kwartalników spo³eczno-kulturalnych.
W doborze artyku³ów stosuje siê selekcjê, pomija siê akty prawne i orzecznic-
two s¹dowe, felietony, doniesienia agencyjne itp., uwzglêdnia siê wszystkie
artyku³y naukowe, problemowe, teksty literackie, zestawienia bibliograficzne.
W czasopismach naukowych ze sta³ych dzia³ów: kroniki, przegl¹dy zagranicz-
nych czasopism, recenzje, listy do redakcji, wybierane s¹ teksty obszerniejsze
o warto�ci informacyjnej lub krytyczne.

� Przewodnik Bibliograficzny � bibliografia wydawana przez Bibliotekê Na-
rodow¹ w Warszawie. Baza zawiera opisy bibliograficzne wydawnictw zwar-
tych, dokumentów kartograficznych, nut i grafik.
Zakres tematyczny: wszystkie dziedziny wiedzy.
Zawarto�æ: ponad 280 000 rekordów.
Zasiêg chronologiczny: od roku1980- aktualizowana na bie¿¹co.

� Sport-Discus � kanadyjska baza, opracowywana przez Sport Information Re-
source Centre (SIRC), wydawana przez Silver Platter.
Zawarto�æ: 450 000 opisów bibliograficznych ze streszczeniami.
Zasiêg chronologiczny: od 1975 � bie¿¹co aktualizowana.
Zakres tematyczny: sport, teoria sportu, dyscypliny sportowe, wychowanie
fizyczne, sprawno�æ fizyczna, psychologia sportu, fizjologia, biomechanika,
trening, nauczanie, rekreacja, wypoczynek. Zawiera abstrakty

� Atlantes � hiszpañska baza danych, opracowywana przez Asociación Ibero-
americana de Información Deportiva, wydawana przez Silver Platter.
Zawarto�æ: ok. 7 000 opisów bibliograficznych. Zasiêg chronologiczny: 1980-
1996.
Zakres tematyczny: sport, teoria sportu, trening, zarz¹dzanie , prawo i organi-
zacje sportowe, sport masowy, infrastruktura i sprzêt sportowy, medycyna sportu,
rekreacja, tauromachia.

� Catalogue du Musée Olympique � francuskojêzyczna baza danych, zawiera-
j¹ca informacje o zbiorach Biblioteki Muzeum Olimpijskiego w Szwajcarii.
Zasiêg chronologiczny: 1830-1996.

� Heracles � francuska baza danych, opracowywana przez Institut National du
Sport et de l�Education Physique (INSEP), wydawana przez Silver Platter.
Zawarto�æ: 50 000 opisów bibliograficznych, 85% opisów zawiera streszczenia.
Zasiêg chronologiczny: 1975-1997.
Zakres tematyczny: aktywno�æ sportowa, administracja i zarz¹dzanie w spo-
rcie, fizjologia, psychologia sportu, socjologia sportu, biomechanika, wycho-
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wanie fizyczne, trening, historia sportu, urz¹dzenia sportowe i sprzêt sporto-
wy, medycyna sportu, pedagogika sportu.

� Rehabilitation & Physical Medicine � jest to komputerowa wersja czasopi-
sma abstraktowego Excerpta Medica Sec. 19. Rehabilitation & Physical Medici-
ne, wydawana przez Elsevier Science B.V.
Zawarto�æ: 150 000 opisów bibliograficznych ze streszczeniami (ponad 80%
opisów posiada streszczenia).
Zasiêg chronologiczny: od 1990 � aktualizowana na bie¿¹co.
Zakres tematyczny: wszystkie aspekty rehabilitacji w zaburzeniach somatycz-
nych i umys³owych, fizjoterapia i inne metody terapii, rehabilitacja w aspek-
cie zawodowym i edukacyjnym, wybrane zagadnienia z nauk biomedycz-
nych, zwi¹zane z rehabilitacj¹. Dodatkowo do³¹czane s¹ opisy bibliograficzne
z zakresu nauk pokrewnych, istotne dla tematyki bazy.

� Tour, Leisure, Recreation and Tourism � angielska baza danych opracowy-
wana przez CAB International, wydawana przez Silver Platter.
Zawarto�æ: 50 000 opisów bibliograficznych, wiêkszo�æ ze streszczeniami.
Zasiêg chronologiczny: od 1976 - bie¿¹co aktualizowana.
Zakres tematyczny: wypoczynek, rekreacja, turystyka, �rodowisko, podró¿e,
aspekty ekonomiczne, edukacyjne, marketingowe, socjologiczne turystyki, re-
kreacji i wypoczynku, zarz¹dzanie w turystyce i rekreacji.

� Spolit � niemiecka baza danych, opracowywana przez Bundesinstitut für Spor-
twissenschaft w Kolonii.
Zawarto�æ: ok. 130 000 opisów bibliograficznych ze streszczeniami.
Zasiêg chronologiczny: 1993-2000.
Zakres tematyczny: szeroko pojêty temat sportu, teoria sportu, dyscypliny spor-
towe, fizjologia sportu, antropologia, anatomia, motoryczno�æ, medycyna sportu,
rehabilitacja, psychologia sportu, pedagogika, kultura fizyczna, wychowanie
fizyczne, turystyka, rekreacja.
(Uwaga: � prenumerata nie jest kontynuowana).

� Spofor � niemiecka baza danych, opracowywana przez Bundesinstitut für
Sportwissenschaft w  Kolonii. Jest to baza informacyjna o projektach badaw-
czych w dziedzinie sportu, prowadzonych w latach 1993-1996 na terenie Nie-
miec, Austrii, Szwajcarii. Zawiera informacje m. in. o instytucjach, osobach,
metodach,  kosztach i �ród³ach finansowania badañ.

� Spomedia � niemiecka baza danych, opracowywana przez Bundesinstitut für
Sportwissenschaft w Kolonii.
Zawiera informacje o materia³ach audiowizualnych z dziedziny sportu, z nie-
mieckiego obszaru jêzykowego.
Zasiêg chronologiczny: 1996.

� Life Science � jedna z 7 edycji elektronicznej wersji Current Contents, an-
glojêzycznej bazy danych opracowywanej przez amerykañsk¹ firmê ISI Thom-
son Scientific w Filadelfii. Obejmuje opisy artyku³ów z 1374 czasopism. Tygo-
dniowo przybywa ok. 4.500 rekordów, rocznie baza powiêksza siê o ok. 300 000
opisów obejmuj¹cych podstawowe dane o artykule (tytu³ pracy, tytu³, rocznik
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i numer czasopisma, w którym jest ona zamieszczana, nazwisko autora wraz
z jego adresem do korespondencji, s³owa kluczowe) oraz abstrakt.
Zasiêg chronologiczny: prenumerata od 1994 roku
Zakres tematyczny: fizjologia, farmakologia i toksykologia, badania nad no-
wotworami, neurologia i behawioryzm, biologia molekularna i genetyka, mi-
krobiologia, immunologia, biologia eksperymentalna, endokrynologia, ¿ywie-
nie, metabolizm, biologia komórki, chemia analityczna, kardiologia i hemato-
logia, biochemia i biofizyka, zoologia, badania medyczne, zastosowania staty-
styki i komputerów w naukach medycznych.

� Social and Behavioral Science � elektroniczna edycja jednej z czê�ci Cur-
rent Contents, zawiera opisy artyku³ów z 1626 czasopism, rocznie przybywa
ok. 100 000 rekordów obejmuj¹cych opis bibliograficzny pracy i jej krótkie
streszczenie.
Zasiêg chronologiczny: prenumerata od 2001 roku
Zakres tematyczny: rehabilitacja, antropologia, ekonomia, edukacja, ekologia,
prawo, zarz¹dzanie, nauki polityczne i administracja publiczna, psychiatria,
psychologia, zdrowie publiczne, polityka socjalna, socjologia, pedagogika spe-
cjalna.

* * *
Dostêp do baz: nieodp³atne
Udostêpnianie: wtorek., czw., pi¹t. godz. 9.00-14.00

poniedzia³ek, �roda godz. 9.00-18.00
sobota godz. 9.00-13.00

* * *
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Czasopisma on-line

(http://www.awf.krakow.pl, dalej: Biblioteka G³ówna, link: Czasopisma)

Zachêcamy do korzystania z informacji o czasopismach on-line, zamieszczo-
nych na stronie domowej Biblioteki, linki:

Czasopisma dostêpne z komputerów uczelnianych:

Acta Gymnica
Annals of Human Biology
Annals of Tourism Research
Clinical Biomechanics
Gait & Posture
Human Movement Science
Journal of Biomechanics
Journal of Electromyography and Kinesiology
Journal of Rehabilitation Medicine
Journal of Sports Sciences
Medicine and Science in Sports and Exercise
Sports Medicine
Tourism Management

oraz kilkaset czasopism pe³notekstowych w bazie Academic Search Premier (w tym
366 tytu³ów czasopism indeksowanych w bazie Sport-Discus).

Czasopisma ogólnodostêpne:

� Lista polskich czasopism elektronicznych � zawiera odsy³acze do czaso-
pism wy³¹cznie elektronicznych, jak te¿ do elektronicznych odpowiedników
czasopism drukowanych. Niektóre redakcje zamieszczaj¹ pe³ne teksty swoich
czasopism, inne ograniczaj¹ siê do spisów tre�ci, streszczeñ lub tylko ogólnych
informacji o czasopismach,

� Electronic Journals Library � to serwis udostêpniany przez  Bibliotekê
Uniwersyteck¹ w Regensburgu. Znajduj¹ siê tutaj pe³ne teksty wybranych arty-
ku³ów z czasopism, z ró¿nych dziedzin wiedzy, m. in. sportu, medycyny, so-
cjologii, biologii, historii sztuki, itd.

� Free Medical Journals � czasopisma o tematyce biomedycznej

UWAGA! Przypominamy Czytelnikom o mo¿liwo�ci przes³uchiwania kaset
do nauki jêzyków obcych w Czytelni Ogólnej naszej Biblioteki.
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Wykaz nowo�ci wprowadzonych
do zbiorów bibliotecznych

Encyklopedie ogólne, informatyka, bibliotekoznawstwo
i bibliografie

Callahan Evan: Microsoft Access 2002 Visual Basic for applications: krok po kroku. �
Warszawa, 2002. Sygn. 60561

Data mining � metody i przyk³ady : seminarium, Warszawa 29 pa�dziernika 2002.
� Kraków, 2002. Sygn. 60418

Encyklopedia nauki i techniki. T. 1 / kom. red. Jerzy Gronkowski [et al.]. � Warsza-
wa, 2002. Sygn. 92046

Fleszar Halina: Miasto Chrzanów : bibliografia : (wybór). Cz. 1. � Kraków, 2001.
Sygn. 60485

Fleszar Halina: Miasto Chrzanów : bibliografia : (wybór). Cz. 2. � Kraków, 2001.
Sygn. 60486

Górny Iwona, Knapik El¿bieta: Miasto Biecz : bibliografia : (wybór). � Kraków,
2001. Sygn. 60478

Górny Iwona: Limanowa : bibliografia w wyborze. Kraków, 2000. Sygn. 60481
Kasprzyk Krystyna, Romanowska El¿bieta: Gorlice : bibliografia w wyborze. Cz. 2. �

Kraków, 2000. Sygn. 60484
Kasprzyk Krystyna, Romanowska El¿bieta: Gorlice : bibliografia w wyborze. Cz. 1. �

Kraków, 2000. Sygn. 60483
Kasprzyk Krystyna: Miasto Miechów : bibliografia : (wybór) [od 1978 roku]. � Kra-

ków, 2002. Sygn. 60479
McCarty Bill: PHP 4 : kurs podstawowy : niezbêdnik pocz¹tkuj¹cego programisty. �

Kraków, 2001. Sygn. 60456
Meyer Eric A.: Kaskadowe arkusze stylów : przewodnik encyklopedyczny. � Gliwice,

2002. Sygn. 60496
Microsoft Internet Explorer 5 Resource Kit / red. Sylwia Kostrzewska, Piotr Pasz-

czyk, Stanis³aw Paszczyk. � Warszawa, 1999. Sygn. 60454
Microsoft Internet Information Services 5.0 Resource Kit / red. Sylwia Kostrzewska,

Piotr Paszczyk, Stanis³aw Paszczyk. � Warszawa, 2000. Sygn. 60453
Microsoft Windows 2000 Server : integracja miêdzysieciowa / red. Sylwia Kostrzew-

ska, Piotr Paszczyk, Stanis³aw Paszczyk. � Warszawa, 2000. Sygn. 60451
Microsoft Windows 2000 Server : praca serwera / red. Sylwia Kostrzewska, Piotr

Paszczyk, Stanis³aw Paszczyk. � Warszawa, 2000. Sygn. 60452
Microsoft Windows 2000 Server : system sieciowy TCP/IP / red. Sylwia Kostrzewska,

Piotr Paszczyk, Stanis³aw Paszczyk ; przek³. Tomasz Nicki. � Warszawa, 2000.
Sygn. 60450
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Microsoft Windows 2000 Server : systemy rozproszone. T. 1 / red. Sylwia Kostrzew-
ska, Piotr Paszczyk, Stanis³aw Paszczyk ; przek³. Rafa³ Otocki. � Warszawa,
2000. Sygn. 60448

Microsoft Windows 2000 Server : systemy rozproszone. T. 2 / red. Sylwia Kostrzew-
ska, Piotr Paszczyk, Stanis³aw Paszczyk ; przek³. Rafa³ Otocki, John Catlow. �
Warszawa, 2000. Sygn. 60449

Nowakowski Marek: HTML 4.0 i CSS w przyk³adach : krótki kurs. � Warszawa, 2000.
Sygn. 60497

Nowicki Zbigniew M.: Nowe mo¿liwo�ci systemu WinISIS : poradnik dla u¿ytkowni-
ków pakietu CDS/ISIS dla DOS. � Warszawa, 2002. Sygn. 92135

Pêckowski Zbigniew: Bibliografia Ziemi Miechowskiej : (do 1978 roku). � Kraków,
2002. Sygn. 60477

Przewodnik po zasobach informacyjnych Górno�l¹skiego Konsorcjum Bibliotek
Naukowych / pod red. Barbary Zaj¹czkowskiej. � Katowice, 2000. Sygn. 60435

Romanowska El¿bieta: Bibliografia do wystawy gmina Jerzmanowice-Przeginia :
(wybór). � Kraków, 1997. Sygn. 60482

Romanowska El¿bieta: Ksi¹¿ki o Krakowie i województwie ma³opolskim wydane
w 2000 roku : (wybór). � Kraków, 2002. Sygn. 60443

Romanowska El¿bieta: My�lenice : miasto i gmina : bibliografia w wyborze. � Kra-
ków, 1999. Sygn. 60480

Schwendiman Blake: PHP 4 : kompendium programisty. � Gliwice, 2002. Sygn. 60457
S³ownik encyklopedyczny informacji, jêzyków i systemów informacyjno-wyszuki-

wawczych / oprac. Bo¿enna Bojar et al. � Warszawa, 2002. Sygn. 60381
Sosiñska-Kalata Barbara: Klasyfikacja : struktury organizacji wiedzy, pi�miennic-

twa i zasobów informacyjnych. � Warszawa, 2002. Sygn. 60380
Ullman Larry: PHP : techniki zaawansowane. � Gliwice, 2002. Sygn. 60455
Wspó³praca bibliotek naukowych w zakresie obs³ugi u¿ytkowników : konferencja

nt. [...], Warszawa, 23-24 wrze�nia 2002 r. / oprac. Gra¿yna Kiwa³a i Agata
Wietecha. � Dane tekstowe. � Warszawa, 2002. Sygn. DE-5

Filozofia, psychologia, religia, socjologia

Encyklopedia socjologii. T. 4, S-¯ / kom. red. Zbigniew Bokszañski [et al.]. � Warsza-
wa, 2002. Sygn. 91537

Giorgi Amadeo: Psychologia jako nauka empiryczna uprawiana z ludzkiej perspek-
tywy : podej�cie fenomenologiczne. � Bia³ystok, 2002. Sygn. 60488

Nêcki Zbigniew: Komunikacja miêdzyludzka. � Kraków, 2000. Sygn. 60421
Nowacka Maria: Filozoficzne aspekty terapii transplantacyjnej. � Bia³ystok, 2002.

Sygn. 60489
So³jan Izabela: O�rodki kultu maryjnego w Karpatach Polskich (1772-1992). � Kra-

ków, 2002. Sygn. 60424
Stepulak Marian: Tajemnica zawodowa psychologa w relacjach osobowych. � Lu-

blin, 2002. Sygn. 60386
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Polityka, nauki ekonomiczne, prawo

Almanach polskiej w³adzy / Centralny O�rodek Informacji Gospodarczej. - Multi-
media interakcyjne. � Warszawa, 2002. Sygn. DE-8

Almanach polskiej w³adzy 1989-2002 / red. Marcin Tchórzewski. � Warszawa, 2002.
Sygn. 60369

Arska-Kotliñska Ma³gorzata, Bartz Janina, Wieliñski Dariusz: Wybrane zagadnienia
statystyki dla studiuj¹cych wychowanie fizyczne. - Wyd. 3 zm. i uzup. � Po-
znañ, 2002. Sygn. 60504-60506

Barta Janusz, Markiewicz Ryszard: Ochrona danych osobowych : komentarz. � Wyd.
2. � Kraków, 2002. Sygn. 60575

Barta Janusz, Markiewicz Ryszard: Ustawa o ochronie baz danych. � Warszawa,
2002. Sygn. 60583

Begg David, Fischer Stanley, Dornbusch Rudiger: Ekonomia : makroekonomia. �
Wyd. 3 zm. � Warszawa, 2003. Sygn. 60458-60459

Dobre i z³e strony transformacji w Polsce : (wybrane problemy) / red. nauk. Jerzy
Tarajkowski, S³awomir Jankiewicz. � Poznañ, 2002. Sygn. 60553

Domañski Boles³aw: Kapita³ zagraniczny w przemy�le Polski : prawid³owo�ci roz-
mieszczenia, uwarunkowania i skutki. � Kraków, 2001. Sygn. 60331

Doradca prawa pracy : aktualny komentarz do Kodeksu pracy wraz z przyk³adami,
wzorami umów i pism / pod red. Krystyny Hajduk-Pop³awskiej. � Stan prawny
na 1 stycznia 2003. � Poznañ, 2002. Sygn. P-29563

Kodeks pracy : ustawa z dnia 29 czerwca 1974 r. po nowelizacji z dnia 26 lipca
2002 r. / z wprowadzeniem Mariusza Piotrowskiego. � Poznañ, 2002.
Sygn. 60445

Kodeks pracy 2003 z komentarzem. � Stan prawny na dzieñ 1 stycznia 2003 r. �
Warszawa, 2003. Sygn. 60466

Leksykon przedsiêbiorcy / aut. Katarzyna Aleksandrowicz [et al.]. � Warszawa, 2002.
Sygn. 60498

Leonard Dick: Przewodnik po Unii Europejskiej. � Wyd. 2. � Warszawa, 2003. Sygn. 60537
Luszniewicz Andrzej: Statystyka w biznesie : laboratoria komputerowe : STATISTICA

TM PL wersja 6. � Warszawa, 2002. Sygn. 60417
Marketing us³ug profesjonalnych : materia³y czwartej konferencji, 20-21 maja 2002

roku Wpisanie marketingu w strukturê organizacji us³ugowej. T. 4 / pod red.
Kazimierza Rogoziñskiego. Poznañ, 2002. Sygn. 60392

Metody statystyczne i techniki data mining w badaniach naukowych : seminarium,
Warszawa 15 pa�dziernika 2002. � Kraków, 2002. Sygn. 60419

Metody statystyczne w badaniach ekonomicznych / red. nauk. Janusz Wywia³. �
Katowice, 2002. Sygn. 60429

Mikroekonomia / pod red. Zofii Dach ; aut. Zofia Dach [et al.]. � Wyd. 3 popr.
i uzup. � Kraków, 2002. Sygn. 60423

Optymalizacja decyzji, symulacja i prognozowanie procesów gospodarczych / red.
naukowy Edmund Ignasiak. � Poznañ, 2002. Sygn. 60550

Problemy przestrzeni w integracji europejskiej / red. nauk. Bohdan Gruchman. �
Poznañ, 2002. Sygn. 60552
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Prognozowanie gospodarcze : metody i zastosowanie / pod red. Marii Cie�lak. �
Wyd. 2, rozsz. i popr. � Warszawa, 2001. Sygn. 60437

Romer David: Makroekonomia dla zaawansowanych. � Warszawa, 2000. Sygn. 60441
Rószkiewicz Ma³gorzata: Metody ilo�ciowe w badaniach marketingowych. � War-

szawa, 2002. Sygn. 60438-60439
Statystyka dla jako�ci produktów i us³ug - Six Sigma i inne strategie : seminarium,

Warszawa 28 pa�dziernika 2002. � Kraków, 2002. Sygn. 60420
Szkice z metodologii badañ zjawisk demograficznych i ekonomicznych / red. nauk.

Maria Chromiñska, Alicja Szuman. � Poznañ, 2002. Sygn. 60551
Teoretyczne i praktyczne aspekty ekonomii / red. nauk. Urszula Zagóra-Jonszta. �

Katowice, 2002. Sygn. 60430
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych / Janusz Barta [et al.]. - Wyd. 2

zaktual. i uzup. � Warszawa, 2001. Sygn. 60572-60573
Zastosowania metod ilo�ciowych w ekonomii i zarz¹dzaniu / red. nauk. Jerzy Mika

�. Katowice, 2001. Sygn. 60428

Szkolnictwo. O�wiata. Pedagogika. Wychowanie

Aspekty aksjologiczne w edukacji / pod red. Urszuli Ostrowskiej. � Olsztyn, 2000.
Sygn. 60594

Edukacja prze³omu wieków wobec kwestii aksjologicznych / pod red. Urszuli Ostrow-
skiej. � Olsztyn, 2001. Sygn. 60595

Edukacja w dialogu i reformie / pod red. Anny Karpiñskiej. � Bia³ystok, 2002.
Sygn. 60487

Fr¹czek Zofia: Edukacja aksjologiczna wobec potrzeb wspó³czesno�ci. � Rzeszów,
2002. Sygn. 60525

Mietzel Gerd: Psychologia kszta³cenia. � Gdañsk, 2002. Sygn. 60538
Nowak Beata: Przewodnik do æwiczeñ z technicznych �rodków nauczania : (dla

studentów Wydzia³u Wychowania Fizycznego kierunku nauczycielskiego). �
Poznañ, 2002. Sygn. 60515

Olek-Redlarska Zofia: Rozumienie pojêæ moralnych : edukacja wczesnoszkolna. �
Bia³ystok, 2002. Sygn. 60490

Turystyka, rekreacja, czas wolny

Butowski Leszek, W¹torska-Dec Magdalena, ¯ukowski Marek: Finansowanie roz-
woju turystyki ze �rodków Unii Europejskiej : poradnik dla samorz¹dów teryto-
rialnych i przedsiêbiorców turystycznych oraz organizacji pozarz¹dowych :
materia³ przygotowany przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Turystyki. � Warszawa,
2002. Sygn. 60446-60447

Gospodarka turystyczna w XXI wieku : stan obecny i perspektywy rozwoju / (pod
red. Stefana Bosiackiego). � Poznañ, 2002. Sygn. 60544
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Kachniewska Magdalena: Zarz¹dzanie jako�ci¹ us³ug turystycznych. � Warszawa,
2002. Sygn. 60542-60543

Kornak Aleksander Stefan: Turystyka i uzdrowiska w gospodarce gmin i powiatów :
turystyka powszechna, turystyka uzdrowiskowa, agro i ekoturystyka, powiaty
i gminy w polskim systemie prawnym, zarz¹dzanie i marketing w powiatach
i gminach, zarz¹dzanie i marketing turystyki, zarz¹dzanie i marketing uzdro-
wisk. � Gdañsk, 2002. Sygn. 60360-60361

Rehlis Norbert: Podró¿uj bezpiecznie : poradnik dla podró¿uj¹cych po �wiecie. �
Poznañ, 2001. Sygn. 85213

Turos Lucjan: Turystyka i inteligencja emocjonalna : funkcjonowanie i rozwijanie
inteligencji emocjonalnej w ró¿norodnych sytuacjach turystycznych. � Warsza-
wa, 2002. Sygn. 60408-60409

Wagner Wies³aw: Podstawy metod statystycznych w turystyce i rekreacji. T. 1. �
Poznañ, 2002. Sygn. 60520-60522

Nauki przyrodnicze

Biochemia Harpera / Robert K. Murray [et al.] ; red. nauk. t³. Franciszek Kokot,
Aleksander Koj. - Wyd. 5. � Warszawa, 2000. Sygn. 60415

Czajewski Jacek: Nawigacja dla ¿eglarzy. - Wyd. 3. � Warszawa, 2002. Sygn. 60533-60534
Æwiczenia z antropologii / pod red. T. £askiej-Mierzejewskiej. � Wyd. 2 popr. i uzup.

� Warszawa, 2002. Sygn. 60473
Drozdowski Zbigniew: Antropologia dla nauczycieli wychowania fizycznego. �

Wyd. 2 zm. i uzup. � Poznañ, 2002. Sygn. 60507-60509
Drozdowski Zbigniew: Wskazówki do æwiczeñ antropometrycznych w zakresie studiów

wychowania fizycznego. - Wyd. 11 przer. i uzup. � Poznañ, 2002. Sygn. 60510-60512
Kêdryna Teresa: Chemia ogólna z elementami biochemii : dla studentów kierunków

medycznych i przyrodniczych. - Wyd. 2 poszerz. � Kraków, 2002. Sygn. 60393
Lewandowski Wojciech, Zgorzelski Marek: Góry wysokie : leksykon. � Warszawa,

2002. Sygn. 85209
Perspektywy rozwoju antropologii w Polsce : pi¹te warsztaty antropologiczne / pod

red. nauk. Janusza Charzewskiego. � Warszawa, 2002. Sygn. 60474
Saliszczew Konstantin Aleksiejewicz: Kartografia ogólna. - Wyd. 3. � Warszawa,

2002. Sygn. 60399
Stryer Lubert: Biochemia. - Wyd. 2 (dodruk). � Warszawa, 2000. Sygn. 92134
Topoclimatic and geoecological changes in the Wieliczka foothills in the surroun-

dings of the Dobczyce reservoir / ed. by Barbara Obrêbska-Starkel. � Cracov,
2002. Sygn. 60425

Medycyna

Adamek Dariusz: Do�wiadczalny uraz rdzenia krêgowego w ocenie neuropatologicznej
i w porównaniu z obrazowaniem zmian dyfuzji wody technik¹ magnetycznego
rezonansu j¹drowego : rozprawa habilitacyjna. � Kraków, 2001. Sygn. 60332
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Ashcroft Frances: ̄ ycie w warunkach ekstremalnych. � Warszawa, 2002. Sygn. 60413
Brzeziñski Tadeusz: Etyka lekarska. � Warszawa, 2002. Sygn. 60345
Dziecko krakowskie 2000 : poziom rozwoju biologicznego dzieci i m³odzie¿y miasta

Krakowa / pod red. Stanis³awa Go³¹ba i Marii Chrzanowskiej. � Kraków, 2002.
Sygn. 60468-60472

Edukacja zdrowotna, alkohol, sport : Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod ho-
norowym patronatem Wiceprezydenta Miasta Krakowa Bogumi³a Nowickiego,
AWF � Kraków 21-22 maja 2002 / red. Weronika Wrona-Wolny [et al.]. � Kra-
ków, 2002. Sygn. 60370

Gumiñska Maria: Zarys biochemii ogólnej dla studentów farmacji i analityki me-
dycznej. � Kraków, 1998. Sygn. 60410

Historia medycyny / pod red. Tadeusza Brzeziñskiego. � Wyd. 3. � Warszawa,
2000. Sygn. 60344

Kinalski Ryszrd: Kompendium rehabilitacji i fizjoterapii : dla studentów oddzia³ów
fizjoterapii akademii medycznych. � Wroc³aw, 2002. Sygn. 60527-60528

Kinezyterapia. T. 1, Zarys podstaw teoretycznych i diagnostyka kinezyterapii / pod
red. Andrzeja Zembatego. � Kraków, 2002. Sygn. 60347-60349

Laurentowska Maria: Ocena wydolno�ci fizycznej u osób przed i po operacjach orto-
pedycznych idiopatycznego skrzywienia krêgos³upa. � Poznañ, 2002. Sygn. 60513

Miêdzynarodowe wytyczne resuscytacji 2000 : podsumowanie i schematy postêpo-
wania wed³ug Europejskiej Rady Resuscytacji / red. Janusz Andres. � Kraków,
2002. Sygn. 85214-85215

Niepe³nosprawno�æ i rehabilitacja osób doros³ych jako problem medyczny i spo³ecz-
ny w Polsce. T. 1 / red. nauk. Irena Dorota Karwat. � Lublin, 2000. Sygn. 60494

Nowak Zbigniew: Badania czynno�ciowe w diagnostyce choroby niedokrwiennej
serca. � Katowice, 2002. Sygn. 60462

Osiad³o Gra¿yna: Badania czynno�ciowe w diagnostyce uk³adu oddechowego. �
Katowice, 2002. Sygn. 60463

Pediatria. T. 1 / pod red. Boles³awa Górnickiego, Barbary Dêbiec, Jana Baszczyñ-
skiego ; aut. Jan Baszczyñski [et al.]. � Wyd. 2. � Warszawa, 2002. Sygn. 60402

Pediatria. T. 2 / pod red. Boles³awa Górnickiego, Barbary Dêbiec, Jana Baszczyñ-
skiego ; aut. Jan Baszczyñski [et al.]. � Wyd. 2. � Warszawa, 2002. Sygn. 60403

Podstawy ekotoksykologii / C. H. Walker [et al.]. � Warszawa, 2002. Sygn. 60404
Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy spo³ecznej osób niepe³nosprawnych

w Polsce. T. 2 / red. nauk. Irena Dorota Karwat. � Lublin, 2000. Sygn. 60495
Przewodnik do æwiczeñ z anatomii. Z. 2 / pod red. Zofii Ignasiak. � Wroc³aw, 2002.

Sygn. 60548
Raab Alois: Joga krêgos³upa : u�mierzanie bólu pleców. � Warszawa, 2002. Sygn. 85216
Reumatologia / John H. Klippel [et al.]. � Lublin, 2000. Sygn. 92157-92160
Ro¿ek-Mróz Krystyna: Zmienno�æ wybranych parametrów czynno�ciowych uk³adu

oddechowego cz³owieka w �wietle rozwoju morfofunkcjonalnego. � Wroc³aw,
2002. Sygn. 60546

Rubi�-Kulczycka Jolanta, Ignasiak Zofia: Dynamika morfofunkcjonalnego rozwoju
m³odzie¿y w rejonie ekologicznie zagro¿onym. � Wroc³aw, 2002. Sygn. 60547
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Sobotta Johannes: Atlas anatomii cz³owieka. T. 1, G³owa, szyja, koñczyna górna /
oprac. przez R. Putza i R. Pabsta przy wspó³pracy Renaty Putz. - Wyd. 2 pol. �
Wroc³aw, 2001. Sygn. 29547-29548

Sobotta Johannes: Atlas anatomii cz³owieka. T. 2, Tu³ów, narz¹dy wewnêtrzne,
koñczyna dolna / oprac. przez R. Putza i R. Pabsta przy wspó³pracy Renaty
Putz. - Wyd. 2 pol. � Wroc³aw, 2001. Sygn. 29555-29556

Szepelawy Micha³: Przemiany kondycyjnej sprawno�ci motorycznej populacji dzie-
ci i m³odzie¿y w dekadzie 1985-1995. � Opole, 2002. Sygn. 60434

Szponar Lucjan, Wolnicka Katarzyna, Rychlik Ewa: Album fotografii produktów i potraw =
Album of photographs of food products and dishes. � Warszawa, 2000. Sygn. 92132

Taubert A. W.: Klasyczny masa¿ chiñski : profilaktyka i leczenie objawów chorobo-
wych. � Warszawa, 2001. Sygn. 60400

Wilson Stanley D.: 8 ³atwych æwiczeñ dla d³ugowieczno�ci i zdrowia : sze�æ minut
z qigong. � £ód�, 2001. Sygn. 60524

Wprowadzenie do fizjologii klinicznej / pod red. Stanis³awa Koz³owskiego i Krysty-
ny Nazar ; aut. Jolanta Chwalbiñska-Moneta [et al.]. - Wyd. 3 popr. i uzup. �
Warszawa, 1999. Sygn. 60416

Hotelarstwo, organizacja i zarz¹dzanie, nauki techniczne

Alejziak Bo¿ena: Organizacja i technika pracy biurowej w turystyce. � Kraków,
2002. Sygn. 60499-60503

Altkorn Jerzy: Kszta³towanie rynkowego wizerunku firmy. � Kraków, 2002. Sygn. 60422
Informacyjna funkcja rachunkowo�ci we wspó³czesnej gospodarce rynkowej / [red.

nauk. Maria Smejda]. � Katowice, 2001. Sygn. 60427
Karaszewski Robert: TQM : teoria i praktyka. � Wyd. 2 rozsz. � Toruñ, 2001. Sygn. 60405
Organizacja pracy w hotelarstwie : praca zbiorowa / aut. Jacek Pusto³a [et al.]. �

Warszawa, 1999. Sygn. 60564

Sztuka. Architektura

Historia sztuki : twórcy, nurty, style / [red. Anna Katarzyna Maleszko]. � Warszawa,
2002. Sygn. 92155

Uniwersalny leksykon sztuki / aut. Marianne Bernhard [et al.]. � Warszawa, 2002.
Sygn. 92156

Sport

Abramuk Dariusz: Unihoc. � Warszawa, 1994. Sygn. 60359
Botwina Ryszard, Starosta W³odzimierz: Mentalne wspomaganie sportowców : teo-

ria i praktyka = Mental support of athletes : theory and practice. � Warszawa,
2002. Sygn. 60383
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Gawlik Krystyna, Walaszczyk Anna: Gry i zabawy ruchowe w szko³ach specjalnych.
� Katowice, 2002. Sygn. 60461

Iskra Janusz, Walaszczyk Anna, Szade Bart³omiej: Lekkoatletyka w szkole podstawo-
wej. � Katowice, 2002. Sygn. 60460

Jage³³o W³adys³aw: Teoretiko-metodiceskie osnovy mnogoletnej fiziceskoj podgotovki
junych dzjudoistov. � Warszawa ; Kiev, 2002. Sygn. 60476

Kim Hong-Nam: Der deutsche Sportverein � Modell für Süd-Korea?. � Köln, 2002.
Sygn. 60493

Kociñski Bogdan, Wojnar Józef: Osi¹gniêcia opolskiej lekkiej atletyki w latach 1945-
2000. � Opole, 2002. Sygn. 60433

Kowalczyk Stanis³aw: Elementy filozofii i teologii sportu. � Lublin, 2002. Sygn. 60442
Kulczycki Ryszard: Tenis sto³owy bez tajemnic. � Gorzów Wlkp., 2002. Sygn. 60431-60432
Kunysz Piotr: Snowboard : �ladami instruktora. � Warszawa, 2002. Sygn. 60539-60541
£uczak Maciej: Szermierka w Polsce w latach 1945-1989. � Poznañ, 2002. Sygn. 60514
Mecner Krzysztof: 80 lat polskiej siatkówki : [1921-2001] : od �przebijanki� do ligi

�wiatowej. � Olsztyn, 2002. Sygn. 92144
Najpiêkniejsze trekkingi �wiata / red. odpowiedzialny Steve Razzetti. � Katowice,

2002. Sygn. 92148
Nowacki Marek: Uwarunkowania aktywno�ci ¿eglarskiej. � Poznañ, 2002. Sygn.

60516
Osiñski Wies³aw: Zarys teorii wychowania fizycznego. � Wyd. 2 uzup. � Poznañ,

2002. Sygn. 60517-60519
Perspektywy poznawcze i praktyczne nauk o kulturze fizycznej / red. nauk. Henryk

Grabowski. � Kraków, 2002. Sygn. 60375-60379
Ponczek Miros³aw: Mêska pi³ka no¿na w stuleciu miasta Sosnowca : (od Klubu

Sportowego �Milowice� do Sosnowieckiego Towarzystwa Sportowego �Zag³êbie�).
� Sosnowiec, 2002. Sygn. 60549

Przeobra¿enia w systemie kultury fizycznej po 1989 roku w Polsce i w Niemczech /
pod red. Bernarda Woltmanna. � Gorzów Wlkp., 2002. Sygn. 60384

Sas-Nowosielski Krzysztof: Doping nie tylko w sporcie : przyczyny, skutki, prze-
ciwdzia³anie. � Katowice, 2002. Sygn. 60464

Skurska Jadwiga: Metoda zapisu i analizy struktury walki sportowej na przyk³adzie
karate. � £ód�, 2002. Sygn. 60444

S³ownik biograficzny pracowników CIWF i AWF. T. 3 / pod red. Kajetana H¹dzelka,
Andrzeja Mazura. � Warszawa, 2002. Sygn. 60346

�Sportengagement im Lebensverlauf� / hrsg. von Henning Allmer. � Sankt Augustin,
2002. Sygn. 60491

Studia z dziejów kultury fizycznej / pod red. Tomasza Jurka. � Gorzów Wlkp.,
2002. Sygn. 60436

Szafkowski Zbigniew: Lataj¹cy doktor : kariera sportowa dr Stefana Lewandowskie-
go. � Gorzów Wlkp., 2002. Sygn. 60342-60343

Szatkowski Wojciech: Od Marusarza do Ma³ysza : polscy skoczkowie 1924-2002. �
Zakopane, 2003. Sygn. 60535

Vysata Kazimierz: Narciarstwo zjazdowe : [podrêcznik dla studentów wychowania
fizycznego]. � Warszawa, 2002. Sygn. 29615-29616
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Wa�kiewicz Zbigniew: Przebieg procesów koordynowania ruchów cz³owieka pod
wp³ywem anaerobowych wysi³ków fizycznych. � Katowice, 2002. Sygn. 60523

Wroczyñski Ryszard: Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu. - Prze-
druk z wyd. 2. � Wroc³aw, 2002. Sygn. 60350

Zdrowie i sport w edukacji globalnej / red. nauk. Zofia ¯ukowska, Ryszard ¯ukow-
ski. � Warszawa, 2002. Sygn. 60414

�Zeit und Geschwindigkeit� : sportliches Erleben in beschleunigten Prozessen /
hrsg. von Barbara Ränsch-Trill. - Sankt Augustin, 2002. Sygn. 60492

Zielonka Zdzis³aw: Mini-pi³ka rêczna. � Warszawa, 1994. Sygn. 60465

Jêzykoznawstwo. Nauka o literaturze

Elektroniczna encyklopedia i s³ownik ortograficzny PWN. - Multimedia interakcyj-
ne. � Warszawa, 2002. Sygn. DE-6

Rekowska Regina: Lehr und Übungsbuch für den Deutschunterricht an der Akade-
mie für Körpererrziehung und Sport. T. 2, Fachrichtung Touristik und Erho-
lung. � Gdañsk, 2002. Sygn. 60385

Geografia. Opisy krajów. Podró¿e

Adamczak S³awomir: Karkonosze polskie i czeskie : przewodnik. � Bia³ystok, 2002.
Sygn. 60526

Alpy austriackie : snowboard & narty : Radstadt, Zell am See, Bad Gastein, Schlad-
ming, Kitzbühel : touristische Landkarte. � Poznañ, 2002. Sygn. MP-2078

Alpy szwajcarskie : snowboard & narty : Sion, Sierre, Davos, Zermatt, ST. Moritz :
touristische Landkarte. � Poznañ, 2002. Sygn. MP-2079
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ANEGDOTY O KSI¥¯KACH

Ma³gorzata Nahotko

Motywy sportowe i turystyczne w ekslibrisie

W³a�ciciele ksi¹¿ek od najdawniejszych czasów starali siê zabezpieczyæ je przed
utrat¹. Pomaga³y w tym znaki w³asno�ciowe. Na przestrzeni wieków ró¿na by³a ich
postaæ. Zwoje papirusu opatrywano fajansowymi tabliczkami (najstarsza znana nam
pochodzi z ok. 1377 r. p.n.e.), w �redniowiecznych kodeksach malowano na kar-
tach ksi¹g herby rodowe lub god³a biblioteczne (t³oczono je te¿ na oprawach),
w ksi¹¿ce drukowanej spotykamy w³asnorêczne podpisy b¹d� piecz¹tki w³a�cicie-
la. Jednak najszlachetniejsz¹ form¹ zaznaczania w³asno�ci dla ksi¹¿ek s¹ naklejane
na odwrocie przedniej strony ok³adki ozdobne znaki graficzne zwane ekslibrisami,
które nie tylko informuj¹ o w³a�cicielu, ale równie¿ ze wzglêdu na swoj¹ warto�æ
artystyczn¹ podnosz¹ walory estetyczne ksi¹¿ki i same w sobie staj¹ siê przedmio-
tem pasji kolekcjonerskich. Pojawi³y siê one w zachodniej Europie pod koniec XV
wieku. Do dzi� zachowa³y siê m. in. ekslibrisy sporz¹dzone ok. 1470 roku dla
bawarskiego duchownego Hansa Inglera. Z 1498 roku pochodz¹ ksiêgoznaki ba-
zylejskiego biskupa Telamoniusa Limbergera. Najstarszy polski ekslibris nale¿a³ do
kanclerza wielkiego koronnego i arcybiskupa gnie�nieñskiego, Macieja Drzewic-
kiego. By³ on równie¿ znanym bibliofilem. W 1516 roku wyt³oczono dla niego
w Wiedniu drzeworyt przedstawiaj¹cy jego rodowy herb � Cio³ek.

Termin exlibris wywodzi siê z ³aciñskich wyrazów �ex� i �libris�, a oznacza
dos³ownie � z ksi¹¿ek, z ksiêgozbioru, z biblioteki. Ten powszechnie stosowany
napis w³asno�ciowy poprzedza nazwê w³a�ciciela ksiêgozbioru i wkomponowany
jest zazwyczaj w odpowiednie t³o graficzne. Ksiêgoznaki wykonywane s¹ na ogó³
w której� ze szlachetnych technik graficznych (drzeworyt, miedzioryt, akwaforta,
akwatinta, litografia). Ich autorami byli (i s¹) czêsto znani arty�ci. D³ug¹ listê zna-
nych nazwisk zapocz¹tkowali w XVI wieku tacy twórcy, jak A. Dürer, L. Cranach
starszy, H. B. Grien, H. Holbein m³odszy i V. Solis. Dzi� równie¿ wielu grafików
chêtnie zajmuje siê t¹ form¹ twórczo�ci. Ich prace trafiaj¹ zarówno do bibliofilów i
w³a�cicieli kolekcji ksi¹¿ek, jak i kolekcjonerów tej formy grafiki u¿ytkowej. Po-
dziwiaæ je mo¿na na wystawach organizowanych przez galerie sztuki, biblioteki i
muzea. Powstawa³y i nadal powstaj¹ stowarzyszenia mi³o�ników ekslibrisów, orga-
nizowane s¹ aukcje i kongresy kolekcjonerów czy konkursy w�ród artystów. Znaki
w³asno�ciowe ksi¹¿ek stanowi¹ te¿ cenny materia³ badawczy zarówno dla bibliote-
koznawców i ksiêgoznawców jak i historyków sztuki. Ci pierwsi stworzyli nawet
specjaln¹ naukê, ekslibrisologiê, która zajmuje siê badaniem znaków w³asno�cio-
wych jako �róde³ do dziejów bibliotek i bibliofilstwa. Historykowi sztuki umo¿li-
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1. Ex libris Biblioteka G³ówna Akademia Wycho-
wania Fizycznego w Poznaniu. Linoryt, 83 x 76,
1996. S³awomir Chudzik

2. Ex libris Robert Cami. Miedzioryt, 37 x 60, 1958.
Wojciech Jakubowski

3. Ex libris Karola G³ombiowskiego. Drzeworyt,
62 x 72, 1969. Zbigniew Dolatowski

4. Ex libris Bronis³awa Krajewskiego. Drzeworyt,
50 x 37, 1966. Zbigniew Dolatowski

wia za� ekslibris ocenianie poziomu grafiki w danym okresie, dostarcza materia³u
pozwalaj¹cego scharakteryzowaæ twórczo�æ wykonuj¹cego go rytownika i okre�liæ
stopieñ oryginalno�ci jego pomys³u artystycznego.

G³ównym motywem rysunkowym na najstarszych ekslibrisach przez wiele
lat by³ herb dla w³a�cicieli wywodz¹cych siê ze stanu szlacheckiego lub gmerek dla
mieszczan, a dla bibliotek uniwersyteckich czy klasztornych god³o biblioteczne.
Wraz z rozwojem i przekszta³caniem siê spo³eczeñstw ros³a liczba ksiêgozbiorów.
Kolekcjonowaniem ksi¹¿ek zajêli siê ludzie o ró¿nych zawodach i zainteresowa-
niach, powstawa³y coraz czê�ciej biblioteki fachowe. Pojawi³y siê ekslibrisy o mo-
tywach odpowiadaj¹cych charakterowi zbiorów. Znak ksi¹¿kowy zacz¹³ wyra¿aæ
jaki� skrót my�lowy czy symbol i nawi¹zywaæ do zainteresowañ, specjalizacji a tak-
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5. Ex libris Ryszarda Musielaka. Drzeworyt, 44 x
53, 1974. Wojciech £uczak

6. Ex libris Lucjana Pasiaka. Cynkotypia, 69 x 67,
1970. W³adys³aw Ko�cielniak

7. Ex libris Mariana Sikory. Cynkotypia, 55 x 59,
1980. Boles³aw Gilewicz

8. Ex libris Janusza Sowiñskiego. Cynkotypia,
50 x 52, 1970. Wies³aw Zaj¹czkowski

¿e postaci w³a�cicieli ksi¹¿ek. Pojawia³y siê coraz to nowsze tematy i motywy
ekslibrisów, w kolekcjonerstwie za� zapanowa³a tendencja do specjalizowania zbio-
rów z uwzglêdnieniem tematyki motywów graficznych.

Powszechne zainteresowanie sportem i turystyk¹ w XX wieku znalaz³o tak¿e
odbicie w znakach w³asno�ciowych ksi¹¿ek. Spotkaæ mo¿na ekslibrisy nawi¹zuj¹-
ce swym rysunkiem do ró¿nych rodzajów dyscyplin sportowych, symboliki olim-
pijskiej czy turystyki i krajoznawstwa. Tworzone s¹ one dla osób prywatnych, mu-
zeów, wydawnictw, bibliotek, stowarzyszeñ i organizacji sportowych. Szczególnie
liczna grupa ksiêgoznaków zawiera motywy zwi¹zane z turystyk¹ i krajoznaw-
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9. Ex libris Sto³ecznego O�rodka Sportowego.
Tor £y¿wiarski �Stegny�. Cynkotypia, 46 x 86.
Andrzej Szklarczyk

10. Ex libris Wydawnictwo Sport i Turystyka,
Æ 49 mm, 1987. Wojciech £uczak

11. Ex libris Wydawnictwo Sport i Turystyka,
Æ 49 mm, 1987. Wojciech £uczak

12. Ex libris Jerzego Gi¿yckiego. Linoryt, 35 x 53,
1984. Zbigniew Dolatowski

stwem � spotkaæ na nich mo¿emy wyobra¿enia zabytków architektury i przyrody,
widoków miast i krajobrazów. Niektóre z nich zaprawione s¹ spor¹ doz¹ humoru i
satyry. Pojawiaj¹ siê te¿ w tej grupie znaki propagandowe i okoliczno�ciowe, two-
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rzone przy okazji ró¿norakich rocznic i imprez regionalnych. Okre�la siê je mia-
nem pseudoekslibrisów. One tak¿e maj¹ swoich zwolenników w�ród kolekcjone-
rów. Motywy sportowe tak¿e czêsto pojawiaj¹ siê na ekslibrisach. Cechuje je uka-
zywanie dynamiki ruchu i piêkna ludzkiego cia³a oraz symboliki zwi¹zanej z po-
szczególnymi dyscyplinami sportowymi. Arty�ci niejednokrotnie nawi¹zuj¹ tu do
tradycji igrzysk olimpijskich, idei wspó³zawodnictwa i rywalizacji, odwo³uj¹ siê te¿
do dzie³ antycznych rze�biarzy i malarzy. Odrêbna grupa to ekslibrisy o tematyce
sportowo-rekreacyjnej. Tutaj motywem s¹ czêsto sceny z zawodów ¿eglarskich,
automobilowych czy narciarskich, trofea my�liwskie i wêdkarskie oraz sprzêt zwi¹-
zany z tymi rodzajami aktywno�ci sportowej.

Nie sposób nie wspomnieæ o ekslibrisach bibliotek, które gromadz¹ ksiêgo-
zbiory z zakresu sportu i turystyki. Maj¹ je zarówno biblioteki kó³ i oddzia³ów
PTTK czy organizacji sportowych, jak i ksi¹¿nice wy¿szych uczelni. Równie¿ na
zbiorach Biblioteki G³ównej krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego wid-
niej¹ znaki w³asno�ciowe. Z ich histori¹ zapoznaæ siê mo¿na czytaj¹c artyku³ Stani-
s³awa Kijaka pt. �Ekslibris ksiêgozbioru Biblioteki G³ównej Wy¿szej Szko³y Wycho-
wania Fizycznego w Krakowie� zamieszczony w Rocznikach Naukowych naszej
Uczelni w roku 1969.

Ekslibris sta³ siê tematem wielu opracowañ z zakresu ksiêgoznawstwa i historii
sztuki, bogata literatura �wiadczy o du¿ym zainteresowaniu t¹ ma³¹ form¹ graficzn¹
ze strony zarówno specjalistów, jak i kolekcjonerów czy mi³o�ników ksi¹¿ki. Chcie-
liby�my zainteresowaæ naszych Czytelników t¹ tematyk¹. Ju¿ z tego prezentowane-
go w naszym �Biuletynie� drobnego wycinka dorobku polskich twórców ekslibrisu
widaæ, ¿e sport i turystyka s¹ inspiracj¹ do tworzenia maleñkich dzie³ sztuki, które
nie tylko s¹ piêkne same w sobie, ale zdobi¹ te¿ znakowane nimi ksi¹¿ki, a przy-
sz³ym badaczom dostarcz¹ wielu informacji o naszej epoce.
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