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Przeobrażenia bibliotek uczelni medycznych efektem ścisłej współpracy i wymiany doświadczeń 

Aniela Piotrowicz 

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 

 

W początkowym okresie swojego istnienia działania bibliotek medycznych, związanych 

z powstającymi w okresie powojennym uczelniami medycznymi, koncentrowały się na pokonywaniu 

własnych problemów organizacyjnych. Z czasem zaczęły nawiązywać kontakty z innymi bibliotekami, 

głównie w zakresie informacji o zbiorach i wymiany międzybibliotecznej. 

Pogłębianie współpracy zaczęło następować po roku 1981, w którym zorganizowana została 

pierwsza konferencja problemowa bibliotek medycznych. Doroczne konferencje służyły 

wypracowywaniu zasad współpracy na różnych płaszczyznach oraz doskonaleniu form działalności 

bibliotek. 

Przełomem w tym zakresie była komputeryzacja bibliotek, która umożliwiła wdrożenie 

w bibliotekach elektronicznych systemów informacji naukowej opartych na komputerowych bazach 

bibliograficznych i faktograficznych oraz tworzenie przez biblioteki własnej informacji katalogowej 

i bibliograficznej. Kolejnym krokiem milowym w rozwoju działalności informacyjnej bibliotek 

medycznych było uzyskanie dostępu do Internetu. Umożliwiło to już w 1996 roku włączenie się 

w światowy obieg informacji za pośrednictwem witryn bibliotecznych. 

Biblioteki medyczne mają w swoim dorobku wiele udanych wspólnych przedsięwzięć. 

W ostatnich latach wdrożone zostały nowe formy zarządzania zbiorami i organizacji pracy bibliotek, 

co możliwe było dzięki znacznej poprawie ich bazy lokalowej. 
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Trzydzieści lat minęło jak jeden dzień... 

Grygorowicz A. 

Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 

 

Organizowane corocznie, przez akademickie biblioteki medyczne, środowiskowe konferencje 

problemowe są jedną z istotnych i utrwalonych form współpracy pomiędzy tymi instytucjami. Służą 

poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń, prezentowaniu osiągnięć poszczególnych bibliotek o tym 

profilu, a także wykuwaniu nowych inicjatyw mających na celu coraz lepsze zaspokajanie potrzeb 

użytkowników w zmieniającej się na przestrzeni lat rzeczywistości. Referat stanowi uzupełnienie 

wcześniejszych opracowań podsumowujących wieloletni dorobek Konferencji Problemowych 

Bibliotek Medycznych, a jednocześnie próbuje nakreślić ich przyszłość. 
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Przyszłość i kierunki rozwoju bibliotek medycznych 

Kotlarek-Naskręt M.*, Badziągowska O. 

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 

 

Czy najlepsze czasy dynamicznego i spektakularnego rozwoju bibliotek medycznych mamy już 

za sobą? Czy biblioteki czeka zapomnienie, czy wręcz przeciwnie, świetlana przyszłość i podniesienie 

ich roli w świecie nauki? Czy i jak ulegną zmianie typowe procedury biblioteczne? Czy tradycyjne, 

drukowane książki czeka niebyt? Referat będzie próbą odpowiedzi na te i inne pytania związane z 

trendami w bibliotekach medycznych. 
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Frontem do czytelnika, czyli realizacja idei otwartości w Bibliotece Głównej Gdańskiego 

Uniwersytetu Medycznego 

Krajewski P.*, Mamorska K. 

Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 

 

W referacie przestawiono działania Biblioteki Głównej GUMed wpisujące się w realizację idei 

otwartości zgodnie z oczekiwaniami wymagającego, nowoczesnego użytkownika biblioteki medycznej. 

Wcielając w życie powyższy postulat modyfikowane są dotychczasowe rozwiązania 

organizacyjne i wprowadzane nowe. Zmiany dotyczą również udostępnianych zbiorów, 

uzupełnianych systematycznie własnymi digitalizowanymi kolekcjami i tworzonymi źródłami 

otwartych zasobów. Zastosowanie w bieżącej działalności nowoczesnych technologii pozwala także 

na poszerzanie katalogu usług, istotnych z punktu widzenia naukowca i studenta GUMed.  

Równie ważna jest działalność mająca na celu efektywne docieranie do użytkownika z 

informacją o kolejnych otwieranych obszarach funkcjonowania Biblioteki, dających mu możliwości 

spodziewanego, dogodnego korzystania z zasobów i usług, zarówno na miejscu, jak i online. 
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Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi miejscem otwartym na ponadstandardowe 

oczekiwania użytkowników 

Strumiłło A. 

Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

Artykuł przedstawia działalność medycznej biblioteki uczelnianej jako miejsca otwartego na 

realizowanie różnorodnych inicjatyw użytkowników. Studenci, doktoranci, pracownicy naukowi i 

dydaktyczni jako najważniejsza grupa korzystających z podstawowej oferty biblioteki, czyli dostępu 

do księgozbioru i naukowej informacji medycznej, są równocześnie kreatorami działań 

dopełniających obraz współczesnej książnicy akademickiej. 
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Otwarci na wielokulturowość - studenci obcojęzyczni w Bibliotece Głównej Pomorskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 

Marzena Taterczyńska, Edyta Rogowska, Renata Klimko 

Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 

 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie jest jedną z 11 polskich uczelni medycznych, 

które, dobrze odczytując potrzeby międzynarodowego rynku edukacyjnego, kształcą studentów 

zagranicznych. English Program na PUM utworzony został w 1996 roku - skorzystało z niego wówczas 

13 osób, obywateli Norwegii. Z każdym rokiem akademickim liczba studentów z zagranicy 

systematycznie rosła. W chwili obecnej na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie uczy 

się łącznie 559 studentów z 20 krajów. 

Obecność studentów obcojęzycznych wymogła przeprowadzenie w uczelni procesów 

adaptacyjnych i inicjatyw integracyjnych mających na celu minimalizację barier kulturowych. 

Biblioteka Główna PUM również stanęła przed wyzwaniem otwarcia się na specyficzne 

potrzeby nowego użytkownika. 

Niniejsza praca przedstawia szereg inicjatyw bibliotecznych podejmowanych w celu stworzenia 

studentom obcojęzycznym przyjaznego, sprzyjającego nauce środowiska, a także ułatwienia im 

integracji z instytucją i społecznością akademicką uczelni. Działania te świadczą o otwartości placówki 

na nowe wyzwania i umiejętności sprostania oczekiwaniom studentów, kadry akademickiej oraz 

władz uczelni. Wśród studentów obcojęzycznych przeprowadzona została ankieta, badająca 

satysfakcję z jakości proponowanych im usług bibliotecznych. Kwestionariusz miał także na celu 

rozpoznanie potrzeb czytelniczych badanej grupy studentów. Opinie ankietowanych przyniosły 

odpowiedź na pytanie, jak studenci English Program postrzegają naszą bibliotekę. Wyniki ankiety 

będą wskazówką dla całego zespołu Biblioteki Głównej w zakresie oczekiwań czytelniczych, jakości 

usług oraz pomocą w planowaniu kolejnych inicjatyw na rzecz studentów English Program. 
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Funkcjonowanie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 

w Poznaniu w otwartej przestrzeni – dwa lata doświadczeń 

Maria Kuczkowska, Ewa Grządzielewska, Roma Hajduk, Renata Rybarczyk 

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 

 

Jednym z najważniejszych czynników determinujących funkcjonowanie biblioteki jest 

organizacja przestrzeni. Złe warunki lokalowe to problem, z którym boryka się wiele bibliotek. Cieszyć 

może fakt, iż ostatnimi laty w Polsce zrealizowano wiele inwestycji w sferze budownictwa 

bibliotecznego, a spektakularne sukcesy architektury bibliotecznej zwracają uwagę szerokiego 

odbiorcy na zmiany, jakie zachodzą w tej dziedzinie życia społecznego.  

Biblioteka na miarę XXI wieku to nie tylko magazyn, miejsce przechowywania księgozbioru, ale 

to nade wszystko przestrzeń, której funkcje muszą odpowiadać współczesnemu użytkownikowi i w 

której swobodnie korzysta on zarówno ze zbiorów tradycyjnych, jak i elektronicznych. 

Po dwóch lata funkcjonowania Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w 

nowym gmachu zauważalny jest znaczny wzrost ilości osób odwiedzających Bibliotekę. 

Samoobsługowa wypożyczalnia, wolny dostęp do zbiorów, ciche czytelnie, kabiny pracy 

indywidualnej, sale pracy zbiorowej czy nawet przestrzeń otwarta sprzyjają swobodnemu poruszaniu 

się użytkowników po Bibliotece, która stała się miejscem przyjaznym i chętnie odwiedzanym. 
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Biblioteka medyczna w internecie - przestrzeń zorientowana na użytkownika 

Ajdukiewicz-Tarkowska A.*, Wiśniewski Grzegorz 

Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

 

Celem niniejszego wystąpienia jest prezentacja wybranych stron internetowych bibliotek 

medycznych, w kontekście ich funkcjonalności i otwartości na użytkowników. Autorzy wyrażają 

przekonanie, że nowoczesna i przyjazna użytkownikowi strona internetowa biblioteki, może pełnić 

funkcję jej wirtualnej wizytówki. Przejrzysty lay-out, dostęp do zasobów bibliotecznych w trybie on-

line, czy elektroniczna ankieta ewaluacyjna, to tylko przykładowe rozwiązania, które wprowadzone w 

życie, podnoszą poziom satysfakcji wirtualnych użytkowników. Choćby najmniejszy wzrost tej 

satysfakcji pozwala wierzyć, że nowoczesne rozwiązania nie zagrażają tradycyjnemu modelowi 

biblioteki, ale są windą, dzięki której, to co w nim najlepsze, otwiera się na niemalże archetypicznego 

już przedstawiciela kultury masowej. 
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Ocenianie systemów informacyjnych przez użytkowników – problemy projektowania badań 

i interpretacji wyników 

Mirosław Górny 

Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych 

 

W referacie omówiono zagadnienia formułowania problemu w badaniach użytkowników 

systemów informacyjnych. Jako osobne zagadnienie potraktowano problem interpretacji wyników 

badań. Zwrócono szczególną uwagę na zależność ocen użytkowników od sposobu korzystania 

z systemu. Referat ilustrują wyniki badań użytkowników Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. 
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Sprawozdanie z III Międzynarodowej Konferencji Open Access w Polsce – Otwarta Nauka i Edukacja, 

Bydgoszcz 13-14 kwietnia 2012 r. 

Teresa Krzyżaniak, Małgorzata Slesar 

 

W dniach 13 i 14 kwietnia 2012 r. w budynku Biblioteki Medycznej Collegium Medicum UMK w 

Bydgoszczy odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Open Access w Polsce – Otwarta Nauka i 

Edukacja. Konferencja skierowana była głównie do młodych naukowców, zaś podjęte na niej tematy 

związane były z nowym podejściem oraz praktycznymi wymiarami prowadzenia badań, a także 

nauczania w uczelniach wyższych. Podczas konferencji głos zabrało wielu ciekawych gości m.in. 

Cameron Neylon (członek rady do spraw Instalacji Naukowych i Technologicznych, Wielka Brytania), 

Miguel Angel Marquina (CERN, Szwajcaria), Abel Caine (UNESCO, Francja). Podjęte tematy przybliżyły 

uczestnikom nowości technologiczne na rynku edukacyjnym oraz pozwoliły uświadomić sobie 

związek pomiędzy technologią, a nauką. 
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Polskie czasopisma medyczne a wykorzystanie technologii informacyjnych 

Przyłuska J., Maczuga J.*, Radomska A.* 

Dział Zarządzania Wiedzą, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi 

 

W dobie dynamicznych przemian nowoczesne czasopismo naukowe musi wdrażać dostępne na 

rynku technologie informacyjne, by spełnić oczekiwania coraz bardziej wymagających użytkowników. 

W referacie przeanalizowano 316 czasopism elektronicznych zaindeksowanych w kategorii medycyna 

w bazie Arianta. Sprawdzono wybrane elementy zastosowania nowych technologii na oficjalnych 

stronach internetowych tych czasopism, m. in.: dostęp do pełnych tekstów numerów bieżących i 

archiwalnych, wyszukiwarkę zasobów, wykorzystanie mediów społecznościowych do promocji treści, 

forum i porady ekspertów, redakcję artykułów online, dostęp do strony przez urządzenia mobilne. 

Spośród tych czasopism wyłoniono te, które posiadają Impact Factor 2011. W powyższej grupie 

szczególną uwagę zwrócono na: identyfikatory DOI i Handle, obecność w bibliotekach cyfrowych i 

repozytoriach, publikowanie w systemie Open Access. 
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Trends in the Global information industry 

Erik Jan van Kleef 

Thomson Reuters 

 

Global trends across the information industry are important to monitor, as the needs of 

libraries, researchers, evaluation and funding bodies and government policy makers have been 

significantly evolving over the last three years.  

There is a notable pressure for institutions to understand their research activities both internal 

and against the global market, enabling them to accurately secure funding and allocate resources - to 

advance their mission and advance scholarship.  

We will present the picture of global trends across the industry, and their impact, discussing 

the universal need to eliminate information silos in order to share best practices.  

In this presentation, we will address the following topical questions:  

How are publishers reacting in this challenging environment?  

How should publishers and librarians adjust to the changing market and foster successful 

collaboration? 

Are we ultimately able to foster research that contributes significantly to the field? 

Considering the future trends, how should the academic sector best consider and review new 

resources to address new demands from end users? 

What financial budgets should be reserved and how should they be evaluated? 
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Certyfikacja HONcode internetowych źródeł medycznych wyznacznikiem jakości w otwartym 

dostępie do wiedzy 

Krzysztof Gościniak*, Krzysztof Noga 

Biblioteka Główna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

 

Internet jest dziś synonimem nieograniczonego dostępu do wiedzy, jednak bardzo często 

rozpowszchniane w nim dane niekoniecznie są rzetelne. Wyodrębnienie informacji wiarygodnych jest 

problemem nie tylko dla przeciętnych użytkowników, ale i dla ludzi profesjonalnie związanych ze 

służbą zdrowia. Przy tak dużej ilości informacji medycznych publikowanych w Internecie w otwartym 

dostępie do wiedzy, znaczenia nabiera ich selekcja pod względem jakości oraz wiarygodności.  

Organizacją zajmującą się oceną i certyfikacją wiarygodnych źródeł informacji w Internecie jest 

powstała w 1995 roku Fundacja Zdrowie w Internecie (Health On the Net Foundation [HON]). 

Głównym celem tej organizacji stało się sformułowanie kodeksu zasad przygotowywania i 

udostępniania w Internecie informacji medycznych.  

Kodeks postępowania etycznego HONcode składa się z ośmiu zasad, które dotyczą prezentacji 

takich informacji jak: autorzy tekstów, skład redakcyjny, cele i misja, polityka poufności, źródło i data 

ukazania się informacji, data ostatniej aktualizacji informacji, prezentacja dowodów, źródła 

finansowania, polityka reklamowa. Certyfikacja odbywa na zasadzie dobrowolności i jest bezpłatna. 

W obrębie witryny HON wydzielono obszary dla pacjenta/osoby prywatnej, profesjonalistów 

medycznych oraz wydawców internetowych.  
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Open Access a wybrane wskaźniki bibliometryczne 

Siek B. 

Gdański Uniwersytet Medyczny 

 

Zmiana modelu dostępu do literatury naukowej może wpływać na wskaźniki bibliometryczne. 

Tak było w przypadku elektronicznych wersji czasopism. Brak bariery w postaci konieczności 

wykupienia subskrypcji to większa szansa na zaistnienie publikacji w obiegu naukowym. W artykule 

podjęto próbę zbadania wpływu modelu Open Access na wybrane wskaźniki bibliometryczne polskich 

czasopism naukowych indeksowanych przez Journal Citation Report w okresie 2005-2010. Dane 

statystyczne nie wskazują jednak na to, by model Open Access powodował zwiększenie cytowalności 

prac publikowanych w wolnym dostępie. 
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Otwarty dostęp do wiedzy na przykładzie strony internetowej Biblioteki Głównej SUM w 

Katowicach 

Noga K.*, Gościniak K. 

Biblioteka Główna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

 

Współczesne biblioteki mają możliwość udostępniania poprzez internet różnego typu źródła 

wiedzy. Najczęściej są to publikacje, z których część, wydawana na zasadach Open Access, 

charakteryzuje się powszechną dostępnością, inne – komercyjne, ograniczone zastrzeżeniami 

licencyjnymi – czytelnik otrzymuje wyłącznie w sieci komputerowej instytucji mającej prawa do 

korzystania. Zagadnienie to omówiono na przykładzie internetowej strony domowej Biblioteki 

Głównej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (BG SUM).  

Jednak najwięcej uwagi poświęcono własnym osiągnięciom biblioteki na polu swobodnego 

udostępniania źródeł.  

Nowoczesny, otwarty dostęp do wiedzy daje użytkownikowi możliwość korzystania nie tylko 

z różnorakich źródeł informacji, ale także wnoszenia własnych treści. Taką interaktywność wykazuje 

opracowana, prowadzona i udostępniana przez BG SUM w Katowicach internetowa baza Centrum 

Dokumentacji Dziejów Medycyny i Farmacji Górnego Śląska. Zainteresowani – bez ograniczeń – mają 

do dyspozycji pełne teksty publikacji, oraz mogą angażować się w opracowanie kolejnych materiałów. 
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Jak opublikować artykuł według zasad Open Access - porady dla autorów publikacji medycznych 

Przyłuska J. 

Dział Zarządzania Wiedzą, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi 

 

Otwarty dostęp do publikacji ze strony użytkownika oznacza możliwość korzystania bez 

ograniczeń czasowych i z dowolnej lokalizacji z pełnych tekstów artykułów naukowych. Natomiast dla 

autora, który zamierza opublikować artykuł według zasad Open Access może się to wiązać z 

poniesieniem wydatków związanych z udostępnianiem treści w postaci elektronicznej. Referat jest 

próbą spojrzenia na zasady Open Access i politykę wydawców z odniesieniem się do kosztów jakie 

ponosi autor. Przedstawia kolejne kroki postępowania w trakcie publikowania w modelu otwartym. 
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Dodaj zakładkę - open access journals z zakresu nauk farmaceutycznych i pokrewnych 

Izabela Nowakowska 

Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

This article presents some of the biggest services with open access journals, which represent 

sources from pharmacy and allied sciences. These journals create supplementary workshop for 

librarians, scientists and students. All chosen services are shown in a different perspective: searching 

easiness and usefulness for all users at Department of Pharmacy in Medical University of Łódź. 

Special attention is dedicated to English language journals from abroad, which subjects are not 

presented on commercial electronic resources on the website of Library of Medical University of Łódź. 
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Dlaczego i jak prawo autorskie ogranicza otwieranie zasobów nauki? 

Bożena Bednarek-Michalska 

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu 

 

Autorka wyjaśnia, jakie bariery prawne powodują, że tak trudno buduje się biblioteki cyfrowe, 

repozytoria naukowe, przekonuje autorów i wydawców do upublicznienia jak największej liczby dzieł 

naukowych w Internecie. Omawia historyczne powody, dla których prawo autorskie powstało i 

obecne, które powodują, że kolejne nowelizacje nie sprzyjają otwarciu a raczej przedłużaniu czasu 

ochrony prawnej dzieł.  

Ważnym zagadnieniem w referacie jest domena publiczna i konieczność jej ochrony dla dobra 

wszystkich oraz znalezienie równowagi między prawami twórców, dostawców treści i użytkowników 

tych dóbr. Dlatego autorka porusza ważną kwestię reformy prawa autorskiego i wskazuje kierunki 

zmian. Podstawą reformy powinna być umowa społeczna, zakładająca sprawiedliwe uwzględnienie 

interesów wszystkich stron, a przede wszystkim twórców i użytkowników. Te dwie role zaczynają się 

zlewać: twórca jest bardzo często jednocześnie użytkownikiem i odwrotnie. Prawo autorskie 

powinno być narzędziem, które wykorzystywane w zrównoważony sposób może służyć interesowi 

publicznemu. 
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Biblioteki naukowe i dozwolony użytek chronionych utworów 

Bolesław Howorka 

 

W referacie autor wskazuje na obowiązki bibliotekarzy związane z poszanowaniem praw 

twórców. Odnosząc się do przepisów UE oraz ustawy o prawie autorskim stanowiących 

o dozwolonym użytku chronionych utworów podkreśla, że są dwie grupy twórców: pierwsza, do 

której zaliczyć należy te osoby, dla których działalność twórcza stanowi podstawowe źródło 

utrzymania oraz druga, – to osoby, których działalność twórcza związana jest z wykonywanymi przez 

nich obowiązkami zawodowymi. Wspomina o Buncie najlepszych, o stanowisku uczonych w sprawie 

wykorzystywania ich tekstów przez niektórych wydawców. Omawia przepisy ustawy o prawie 

autorskim związane z działalnością bibliotek naukowych, odnoszące się do użytku osobistego (art. 23 

pr. aut.) oraz publicznego, w szczególności bibliotek (art. 28 pr. aut.). Wspomina także o sytuacjach 

związanych z działalnością organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. 
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Otwarta biblioteka - otwarty bibliotekarz. Zastosowanie "Project 23 for EAHIL" w warunkach 

polskich bibliotek medycznych 

Kozakiewicz W. 

Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

Mnogość mediów społecznościowych, usług Web 2.0, rozwój blogosfery, mikroblogów i innych 

narzędzi do komunikacji, współpracy i współdzielenia się wiedzą, a także coraz większa świadomość 

ruchów „open” wśród użytkowników bibliotek powoduje konieczność szkolenia kadry bibliotecznej w 

zakresie nowych technologii. Problem ten został zauważony wśród europejskich bibliotek 

medycznych. W trakcie 13 Konferencji EAHIL w Brukseli w lipcu 2012 roku została podjęta inicjatywa 

pod nazwą „Project 23 for EAHIL” mająca na celu stworzenie zestawu materiałów szkoleniowo-

informacyjnych dla bibliotekarzy z zakresu m.in. otwartych technologii, mediów społecznościowych 

czy narzędzi komunikacji. Prezentacja mam na celu omówienie założeń projektu, przedstawienie 

treści oraz możliwości wykorzystania materiałów przez polskie biblioteki medyczne 
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Otwarta nauka kontra monopol autorski – jak studenci pierwszego roku studiów doktoranckich 

postrzegają swoje prawa w odniesieniu do własnych utworów o charakterze naukowym 

Anastazja Śniechowska-Karpińska 

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

Przedmiotem referatu jest przedstawienie na podstawie wypowiedzi studentów pierwszego 

roku studiów doktoranckich prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie, w jaki sposób 

postrzegają oni swoje prawa autorskie w sytuacji możliwości (lub konieczności) opublikowania 

własnych utworów w bibliotekach cyfrowych.  

Wypowiedzi studentów przeanalizowano pod kątem argumentacji, którą ich autorzy przytaczali, 

by uzasadnić swoje stanowisko wyrażające akceptację lub sprzeciw, aby ich utwór znalazł się w 

ogólnodostępnej bibliotece cyfrowej. Dodatkowym utrudnieniem było przyjęcie założenia, że każdy 

czytający może skopiować ich tekst na swoje urządzenie (komputer, tablet, czytnik e-booków itp.) lub 

wydrukować, a więc potencjalnie - bez technicznych trudności naruszyć ich prawa autorskie. W 

większości studenci opowiadali się za publikacją w bibliotece cyfrowej pod warunkiem poszanowania 

prawa. Część osób wyraziła swój sprzeciw - ich argumenty wydają się szczególnie istotne dla osób 

przygotowujących szkolenia na tematy związane z prawem autorskim.  

Świadomość obaw ze strony autorów może pomóc przygotować szkolenia w taki sposób, by 

udzielić odpowiedzi na pewne typowe pytania, np.: jakie działania czytelnika pozostają w granicach 

dozwolonego użytku a co jest przekroczeniem, do czego biblioteka ma prawo z mocy Art. 28 Ustawy 

o prawie autorskim, w jakim momencie pozostawienie pewnych informacji w tajemnicy jest 

uzasadnioną troską o ochronę własności intelektualnej (np. w związku z możliwością uzyskania prawa 

do patentu) i jak egzekwować swoje prawa autorskie w przypadku ich naruszenia. 
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Dlaczego za dostęp do pewnych zasobów wiedzy (danych) musimy zapłacić, inne zaś dostępne są 

bezpłatnie - próba weryfikacji idei otwartego dostępu do zasobów wiedzy 

Kowalska Marzena 

Zakład Socjologii Ogólnej i Historii Socjologii, Instytut Socjologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w 

Toruniu 

 

Przedmiotem wystąpienia będzie próba weryfikacji idei otwartego dostępu do zasobów wiedzy, 

do których zaliczyć również można bazy polskiej i światowej statystyki. Powszechnie bowiem 

wiadomo, że posługiwanie się wiarygodnymi danymi statystycznymi na każdym poziomie agregacji 

danych stanowi podstawę do tworzenia i podejmowania decyzji dotyczących każdego obywatela.  

Analizie poddana zostanie między innymi idea udostępniania danych gromadzonych przez 

polską statystykę oraz EUROSTAT. Porównane zostaną także sposoby i zasady udostępniania danych 

przez te dwie jednostki. Uwaga poświecona zostanie również konieczności dokonania opłaty za 

udostępnienie pewnych danych pomimo faktu, że statystyka publiczna finansowana jest ze środków 

budżetu państwa. Analizie zostaną poddane również inne bazy, nie tylko statystyczne, oraz zasady 

dostępu i korzystania z ich zasobów. 
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Warsztaty EAHIL 2013 w Sztokholmie. Informacje dotyczące formy i zasad udziału 

Kozakiewicz W. 

Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

Warsztaty EAHIL w 2013r. organizowane w Sztokholmie będą organizowane przy użyciu 

różnorodnych form aktywizujących. Wszyscy uczestnicy będą brali aktywny udział w pracach różnych 

zespołów tematycznych i paneli dyskusyjnych. Organizatorzy nie przewidują żadnych wystąpień w 

formie prezentacji, referatów i posterów. W niniejszym komunikacie jako członek International 

Program Committee chciałbym przedstawić zasady udziału i zachęcić przedstawicieli polskich 

bibliotek medycznych do udziału w tej nowatorskiej formie wymiany wiedzy i doświadczeń. 




