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z „Orientacją Poetycką Hybrydy”, Korespondencyjnym 
Klubem Młodych Pisarzy przy Zarządzie Głównym 
Związku Młodzieży Wiejskiej, toruńską grupą „Wymia-
ry” (II), Klubem Literackim „Pomorze”. Członek dawnego 
Związku Literatów Polskich (w latach 1967–1983, tj. do 
jego rozwiązania) i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (od 

1989 r.). Uhonorowany przez ministra kultury i dziedzic-
twa narodowego srebrnym medalem „Gloria Artis”. Dwie 
najnowsze powieści Wiosenne przesilenie oraz Z podzie-
mia opublikował w Wydawnictwie Naukowym Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika. Prowadzi blog w Internecie: 
ordan.blog.pl. 

W październiku br. Wydawnictwo Naukowe 
UMK uruchomiło nową stronę internetową do-

stępną pod dotychczasowym adresem www.wydaw-
nictwoumk.pl. Nowa witryna jest bardziej funkcjonalna 
i przyjazna niż jej poprzedniczka sprzed kilku lat. Oto 
najważniejsze elementy modernizacji:

–  zmiana szaty graficznej: zgodność z Księgą 
Identyfikacji Wizualnej UMK,

–  poprawienie czytelności: mniej zakładek, treści 
na nowo uporządkowane i odpowiednio zhie-
rarchizowane, większy rozmiar znaków,

–  dodatkowe opcje sklepu: większy wybór sposo-
bu dostawy, płatność przez system PayU,
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–  zwiększenie potencjału reklamowego: produkty 
powiązane, produkty polecane, promocje ceno-
we.

Życzymy przyjemnego czytania i udanych zaku-
pów!

 WN UMK

Według danych Biblioteki Narodowej w 2015 roku 
odnotowano prawie 33,5 tys. książek opubliko-

wanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Znaczącą 
część tego zbioru stanowią książki naukowe. 

Wśród wydawnictw publikujących największą licz-
bę książek naukowych w ubiegłym roku (nie mniej niż 
100 pozycji) znalazło się Wydawnictwo Naukowe UMK, 
którego nakładem ukazało ogółem 138 tytułów książ-
kowych, w tym 10 w koedycji. 115 z tych prac Biblio-
teka Narodowa zakwalifikowała do prac naukowych,  
4 uznała za podręczniki akademickie, 2 za publikacje za-
wodowe, 1 została uznana za podręcznik szkolny, 15 za 
książki popularne/ogólne, a 1 za przykład literatury 
pięknej dla dorosłych. 

Akademicka Platforma Czasopism (koordynowa-
na przez Wydawnictwo Naukowe UMK) udostępnia 
68 periodyków naukowych pięciu instytucji. Oprócz 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są to: Towarzystwo 
Naukowe w Toruniu, Polskie Towarzystwo Ekonomicz-
ne, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Akademia 
Ignatianum w Krakowie. Wkrótce do grona partnerów 
APCz dołączy Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Licz-
ba pobrań tekstów (artykułów, recenzji, sprawozdań) 
dostępnych na platformie systematycznie wzrasta:  
w ubiegłym roku wyniosła nieco ponad 253 tys., a od 
stycznia do października bieżącego roku dokonano już 
312 tys. pobrań. Warto podkreślić, że od czasu urucho-
mienia platformy czasopism aż 34 periodyki UMK – czyli 
prawie wszystkie wówczas zarejestrowane – uzyskały 
wyższą ocenę w punktacji ministerialnej 2015 roku niż 
w roku 2013.

Marcin Lutomierski

PUBLIKACJE WYDAWNICTWA 
NAUKOWEGO UMK  

W LICZBACH

Opracowano na podstawie publikacji Ruch wy-
dawniczy w liczbach. Książki 2015 oraz danych Wy-
dawnictwa Naukowego UMK.
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