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SPOŁECZNY POTENCJAŁ BIBLIOTEK 

Włocławek, 08.06.2022 

 

Zaproszenie 
Szanowni Państwo, 

mamy zaszczyt zaprosić do udziału 
w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 

SPOŁECZNY POTENCJAŁ BIBLIOTEK 
Organizator Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku – Biblioteka Uczelniana wraz    

z Zakładem Zarządzania, Zakładem Pedagogiki oraz Instytutem Nauk o Zdrowiu 

Patronat honorowy 
JM Rektor Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

dr Robert Musiałkiewicz, prof. PUZ 
 

Patronat medialny 

      Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu - międzynarodowy kwartalnik wydawany w 

formie elektronicznej przez Instytut Nauk o Zdrowiu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 
Ilość punktów MEiN: 5 

 Zbliżenia Cywilizacyjne - międzynarodowy kwartalnik wydawany w formie elektronicznej przez 

Instytut Humanistyczny Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 
Ilość punktów MEiN: 20 

Elektroniczna Biblioteka – Portal bibliotekarzy i pracowników informacji 

  Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 

Założenia organizacyjne konferencji 
Formuła konferencji on-line 

Cel pokazanie zmian zachodzących w otoczeniu bibliotek, szerokiego zakresu 

działań podejmowanych w tych instytucjach oraz omówienie problematyki 

potencjału społecznego 

Typ konferencji ogólnopolska 

Adresaci konferencja skierowana jest do osób zainteresowanych tematyką społecznego 

potencjału bibliotek, pracowników bibliotek oraz całego środowiska 

bibliotekarskiego 

Prelegenci przedstawiciele środowiska naukowego, praktycy i osoby związane z zawodem 

bibliotekarza 

Zakres 

tematyczny/sesje 

• Społeczna odpowiedzialność organizacji 

• Aktywność kulturotwórcza bibliotek 

• Działalność bibliotek w ochronie i promocji zdrowia 



Formy 

wystąpień/udziału 

• Czynny udział prelegentów on-line (konieczna rejestracja na 

formularzu zgłoszeniowym; po dokonaniu rejestracji organizatorzy 

prześlą linki do połączeń w czasie konferencji) 

• Bierny udział: 

- z możliwością oglądania transmisji z konferencji na żywo na YouTube, 

zadawania pytań na czasie i uzyskania certyfikatu uczestnictwa; 

konieczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który będzie 

dostępny na stronie z komunikatem o konferencji; link do połączenia 

zostanie wysłany do uczestnika 

- wyłącznie z możliwością oglądania transmisji z konferencji na żywo na 

YouTube, bez dostępu do czatu i bez certyfikatu uczestnictwa 

Forma wystąpień 

czynnych 

referat wraz z prezentacją multimedialną 

Czas wystąpienia 

czynnego 

15 minut 

Komitet naukowy dr n. med. Beata Haor, prof. PUZ (Instytut Nauk o Zdrowiu, PUZ we Włocławku) 

dr Maja Kołtońska (Instytut Nauk Społecznych i Technicznych, Zakład 

Zarządzania, PUZ we Włocławku) 

dr Marek Ręklewski (Instytut Nauk Społecznych i Technicznych, Zakład 

Zarządzania, PUZ we Włocławku) 

dr Monika Kamper-Kubańska, prof. PUZ (Instytut Humanistyczny, Zakład 

Pedagogiki,  PUZ we Włocławku) 

dr Piotr Krzywicki (Instytut Humanistyczny, Zakład Pedagogiki, PUZ we 

Włocławku) 

 

Komitet 

organizacyjny 

dr n. med. Beata Haor, prof. PUZ 

dr Maja Kołtońska 

dr Monika Kamper-Kubańska, prof. PUZ 

dr Marek Ręklewski 

mgr Przemysław Taranowski 

mgr Anna Drobyszewska 

mgr Anna Borowiecka 

Opłaty udział bezpłatny 

Ważne terminy • Rejestracja: 10.05-31.05.2022 – zgłoszenie uczestnictwa w konferencji 

za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego 

• Przesyłanie prezentacji: do 31.05.2022 na adres: 

anna.borowiecka@puz.wloclawek.pl 

Materiały 

konferencyjne – 

możliwość publikacji 

po złożeniu artykułu 

do redakcji 

czasopisma, 

przygotowanego 

zgodnie z 

wytycznymi 

  Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu to międzynarodowy 

kwartalnik wydawany w formie elektronicznej przez Instytut Nauk o Zdrowiu 

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. Czasopismo skierowane jest 

do szerokiego grona specjalistycznego środowiska pielęgniarskiego oraz osób 

związanych z naukami o zdrowiu. 

Ilość punktów MEiN: 5 

https://apcz.umk.pl/IWPNZ/zasady-publikowania 

mailto:anna.borowiecka@puz.wloclawek.pl
https://apcz.umk.pl/IWPNZ/zasady-publikowania


czasopisma oraz po 

pozytywnych 

recenzjach tekstu 
 Zbliżenia Cywilizacyjne to międzynarodowy kwartalnik wydawany            

w formie elektronicznej przez Instytut Humanistyczny Państwowej Uczelni 

Zawodowej we Włocławku. Nasze pismo jest miejscem wymiany myśli 

przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych Ilość punktów MEiN: 20 

https://apcz.umk.pl/ZC/zasady-publikowania 

 

Strona konferencji https://puz.wloclawek.pl/ogolnopolska-konferencja-naukowa-spoleczny-
potencjal-bibliotek/ 
 

Formularz 
zgłoszeniowy 

zostanie zamieszczony 10.05.2022 na stronie konferencji: 
https://puz.wloclawek.pl/ogolnopolska-konferencja-naukowa-spoleczny-
potencjal-bibliotek/ 
 

Kontakt Anna Borowiecka 
Sekretarz Konferencji 
Tel.: 668-075-530 
e-mail: anna.borowiecka@puz.wloclawek.pl 
 

Anna Drobyszewska 

Dyrektor Biblioteki PUZ 

Tel.: 668-075-533 

e-mail: anna.drobyszewska@puz.wloclawek.pl 
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