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V OGÓLNOPOLSKA  KONFERENCJA NAUKOWA 
ZARZĄDZANIE  INFORMACJ Ą  W  NAUCE 

 

P R O G R A M  R A M O W Y  

 

CZWARTEK , 27 listopada 2014 

 

  9.00 – 10.00  Rejestracja uczestników 

10.00 – 10.20  Otwarcie Konferencji 

10.20 – 11.50  Obrady plenarne  

12.30 – 13.00  Serwis IBUK Libra - prezentacja 

13.00 – 14.30  Lunch 

 

14.30 – 17.40  Sesja I 

17.45 – 18.30  Panel studencki   

18.30 – 20.00  Kolacja  

  

PIĄTEK , 28 listopada 2014 

 

  9.00 – 11.00  Sesja II  

11.00 – 11.20  Poczęstunek kawowy  

11.20 – 13.00  Sesja II 

13.00 – 14.00  lunch 
14.00 – 17.00  Sesja III 

17.00 –            Zakończenie konferencji 

 



P R O G R A M 
 
CZWARTEK , 28 listopada 2014 
 
9.00-10.00 Rejestracja uczestników 
 
10.00-10.20 Otwarcie Konferencji 

 
10.20 - 14.00   SESJA  PLENARNA  

Prowadzenie:  prof. dr hab. Wiesław Babik 
 
10.20-10.50 prof. dr hab. Wiesław Babik, Uniwersytet Jagielloński 
Organizacja wiedzy jako element procesu zarządzania informacją w nauce 
 
10.50-11.20 dr hab. Diana Pietruch-Reizes, Uniwersytet Jagielloński 
Dostęp do informacji naukowej w kontekście europejskich infrastruktur badawczych 
 
11.20-11.50 dr Marcin Roszkowski, Uniwersytet Warszawski 
Otwarte dane a obieg informacji w nauce 
 
DYSKUSJA 
 
� 12.20-13.00 Prezentacja – Anna Radoszewska, Serwis IBUK Libra,   

   Wydawnictwo Naukowe PWN 
 
13.00-14.30 lunch 
 
 

14.30-17.20 SESJA I 
Prowadzenie: dr hab. Marzena Świgoń 

 
14.30-14.50 dr hab., prof. UP Hanna Batorowska, Uniwersytet  Pedagogiczny w 
Krakowie 
Wybrane narzędzia badawcze do poznawaniu stanu świadomości informacyjnej i postaw 
wobec informacji przydatne w ewaluacji poziomu kultury informacyjnej jednostki 
 
14.50-15.10 dr hab. Marzena Świgoń, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
Dzielenie się wiedzą wśród pracowników polskich uczelni 
 
15.10-15.30 dr Małgorzata Jaskowska, Uniwersytet Jagielloński 
Metodologia badania rozproszonego systemu informacji edukacyjnej uczelni 
 
15.30-15.50 dr Sabina Cisek,  Uniwersytet Jagielloński 
Zbiory danych badawczych online  
 
15.50-16.10 dr  Anna Krzemińska, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie 
Dokumentacja badań naukowych – międzynarodowe standardy gromadzenia i 
udostępniania 
 
16.10-16.20 poczęstunek kawowy 
 



16.20-16.40 dr Arkadiusz Pulikowski, Uniwersytet Śląski  
Zmiany w widoczności polskich publikacji naukowych w Internecie. Analiza z dwuletniej 
perspektywy 
 
16.40-17.00 dr Agnieszka Korycińska-Huras , Uniwersytet Jagielloński 
Algorytm wyboru indywidualnej strategii publikacyjnej w dziedzinie medycyny 
weterynaryjnej. Badania własne 
 
17.00-17.20 mgr Elżbieta Sroka, Uniwersytet Śląski 
Digitalizacja w wybranych bibliotekach szwajcarskich. Wybrane aspekty 

17.20-17.40 mgr Szymon Seweryn, Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie 
Zarządzanie projektem badawczym w naukach humanistycznych 
 

* * * 
 

17.45 – 18.30  PANEL STUDENCKI 
Prowadzenie: dr  Agnieszka Korycińska-Huras 

 
Aleksandra Sierka, Uniwersytet Jagielloński  
Program zajęć wyrównawczych dla uczniów trudnych w bibliotece publicznej 

Magdalena Zych, Uniwersytet Jagielloński 
Audyt serwisu internetowego firmy Kreatywka.pl  

Joanna Płaszewska, Uniwersytet Jagielloński  
Średnioterminowa promocja firmy Kreatywka.pl w mediach społecznościowych  

Dominika Strzelec, Uniwersytet Jagielloński 
Benchmarking serwisów firm oferujących zajęcia rozwojowe dla dzieci w wieku 
przedszkolnym, Uniwersytet Jagielloński 

Agnieszka Paszek, Joanna Kaźmierczak, Uniwersytet Śląski 
Działalność studenckiego Koła Naukowego Bibliotekoznawców. Wybrane aspekty 

 
* * * 

 
18.30-20.00  Kolacja  
Novotel Katowice Centrum, Restauracja The 16th Avenue  
 

 
 

PIĄTEK , 28 listopada 2014  
 

9.00-13.00  SESJA II 
Prowadzenie: dr hab. prof. UP Hanna Batorowska 

 
9.00-9.20 dr Stanisław Skórka, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie  
Katalogi biblioteczne trzeciej generacji. Analiza funkcjonalności i architektury informacji 
 
9.20-9.40 mgr Beata Chrapczyńska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
Wiedza – Informacja – Repozytorium. Etapy realizacji projektu Repozytorium WIR w 
Bibliotece Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
 



9.40-10.00 dr hab. Zbigniew Osiński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
Open access w środkowoeuropejskiej historiografii – główne kierunki rozwoju z 
perspektywy informatologicznej 
 
10.00-10.20 dr Jolanta Hys, Biblioteka Narodowa 
Plik wzorcowy Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej – tłumaczenie czy adaptacja 
 
10.20-10.40 dr Renata Frączek, Uniwersytet Śląski 
Bibliometria w międzynarodowych bazach danych. Wybrane aspekty  
  
10.40-11.00 mgr Łukasz Opaliński, Politechnika Rzeszowska 
Bibliometryczny i informacyjny potencjał bazy MathSciNet Mathematical Reviews dla 
analiz i wyszukiwania literatury z zakresu matematyki  
11.00-11.20 poczęstunek kawowy  
 
11.20-11.40 Aleksandra Gębarowska,  
W poszukiwaniu różnych stylów: formaty opisu bibliograficznego preferowane w naukach 
humanistycznych  
 
11.40-12.00 dr Jolanta Szulc, Uniwersytet Śląski 
Recognition Textual Entailment (RTE) - model semantycznego przetwarzania zapisów 
informacji  
 
12.00-12.20 dr Jacek Tomaszczyk, Uniwersytet Śląski 
Indeksowanie hierarchiczne w organizacji informacji własnej 
 
12.20-12.40 mgr Marcin Karwowski , Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
Autoinformacja informatologów na stronach domowych pracowników instytutów i katedr 
informacji naukowej i bibliologii  
 
12.40-13.00 mgr Oriana Reizes-Dzieduszycka,  mgr Magdalena Jędrocha 
Potrzeby informacyjne  młodych pracowników nauki na przykładzie badań doktorantów Wydziału 
Prawa i Administracji  Uniwersytetu Jagiellońskiego  
 
13.00-14.00  lunch 
 

14.00-16.20  SESJA III 
Prowadzenie: dr Renata Frączek 

 
14.00-14.20 dr Anna Matysek, Uniwersytet Śląski 
Otwarte czasopisma w naukach humanistycznych. Analiza na przykładzie czasopism 
bibliologicznych i informatologicznych 
 
14.20-14.40 mgr Witold Sygocki, Centralny Instytut Ochrony Pracy 
Zagadnienia ochrony człowieka w środowisku pracy w międzynarodowych bazach 
bibliograficznych 
 
14.40-15.00 mgr Agnieszka Młodzka-Stybel, Centralny Instytut Ochrony Pracy  
Ankieta czytelników Biblioteki CIOP-PIB  
 



15.00-15.20 mgr Barbara Szczepanowska, Centralny Instytut Ochrony Pracy  
Upowszechnianie krajowych i zagranicznych informacji  tematycznych na przykładzie 
kampanii  związanej ze Światowym Dniem Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 
 
15.20-15.40 mgr Marek Poźniak, Centralny Instytut Ochrony Pracy  
Prezentacja dokumentów cyfrowych Biblioteki CIOP-PIB na urządzeniach mobilnych –  
pierwsze doświadczenia 
 
15.40-16.00 mgr Agnieszka Goszczyńska, Uniwersytet Łódzki 
Otwarte kanały komunikacji naukowej w społeczności akademickiej  na przykładzie 
Uniwersytetu Łódzkiego 
 
16.00-16.20 dr Justyna Adamus-Kowalska, Uniwersytet Śląski  
Informacja publiczna jako źródło informacji do badań naukowych  
 
16.20 -16.40 dr Małgorzata Gajos-Gržetić, Uniwersytet Śląski 
Repozytorium geoinformacji - na przykładzie konferencji GIS   
 
16.40-17.00 mgr Ewa Dobrogowska-Schlebusch, dr Barbara Niedźwiedzka, 
Uniwersytet Jagielloński 
Negatywne konsekwencje funkcjonowania zamkniętego modelu komunikacji naukowej na 
przykładzie analizy zachowań informacyjnych rodziców dzieci autystycznych 
 
17.00- Podsumowanie konferencji 
 
 

 

 



 
ABSTRAKTY 

 
 
 

dr JUSTYNA ADAMUS-KOWALSKA 
Uniwersytet Śląski 

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 

 
Informacja publiczna jako źródło informacji do badań naukowych 

 
Udostępnianie informacji publicznej jest jednym z obowiązków administracji publicznej w 
Polsce. Udostępnianie odbywa się na podstawie i na zasadach określonych w Ustawie z 
dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Ustawa ta wprowadziła 
obowiązek udzielania informacji, bez konieczności wskazywania celów dla jakich ta 
informacja jest pozyskiwana. Przepisy o dostępnie do informacji publicznej wprowadziły 
odpowiednią politykę informacyjną władz centralnych i samorządowych, jednakże dostęp 
do informacji publicznej stał się także narzędziem pozyskiwania informacji do celów 
naukowych. W referacie omówione zostaną narzędzia wykorzystywane do pozyskiwania 
informacji publicznej oraz metody i sposoby udzielania informacji. Dla potwierdzenia tezy 
o dostępności tych informacji oraz dla wskazania metod ich pozyskiwania, zostały 
przeprowadzone badania w wybranych podmiotach publicznych w Polsce. 
 

 
 

prof. dr hab. WIESŁAW BABIK  
Uniwersytet Jagielloński 

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 

 
Organizacja wiedzy jako element procesu zarządzania informacją w nauce 

 
Stale wzrastająca liczba informacji w środowisku naukowym skłania do podejmowania 
działań mających na celu analizę efektywności istniejących sposobów zarządzania 
informacją w nauce. Stąd ważnym elementem e-infrastruktury społeczeństwa informacji i 
wiedzy jest zarządzanie informacją i wiedzą. Efektywność tego procesu zależy od 
odpowiedniej organizacji wiedzy. Celem projektu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, 
jakie czynniki wpływają na zarządzanie informacją. Badaniom poddano organizację 
wiedzy jako jeden z tych czynników. W badaniach wykorzystano metodę analizy i krytyki 
piśmiennictwa na ten temat. W badaniach podjęto tez próbę określenia jakie warunki 
powinna spełniać organizacja wiedzy, aby zarządzanie nią było efektywne. Wystąpienie 
ma przyczynić się do pogłębienia refleksji teoretycznej nad rolą organizacji wiedzy w 
zarządzaniu informacją. 
 

 



dr hab., prof. UP HANNA BATOROWSKA 
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie 

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 

 
Wybrane narzędzia badawcze do poznawaniu stanu świadomości informacyjnej 

i postaw wobec informacji 
przydatne w ewaluacji poziomu kultury informacyjnej jednostki 

 
W artykule przedstawiono wybrane narzędzia badawcze skonstruowane przez polskich 
badaczy zajmujących się kulturą informacyjną i informatyczną  młodego pokolenia,  
zastosowane w ewaluacji splotowej Infokultury (Stanisław Ubermanowicz), taksonomii 
wrocławskiej (Tadeusz Piątek), analizie związku pomiędzy zmiennymi w Teście χ² 
(Mariola Antczak, Hanna Batorowska). Wskazano na możliwość zastosowana ich w 
badaniach nad dojrzałością informacyjną człowieka w okresie średniej i późnej dorosłości.  

 

 
 

mgr BEATA CHRAPCZYŃSKA, mgr MAŁGORZATA ŚWIRAD 
Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

 
Wiedza-Informacja-Repozytorium - etapy realizacji projektu Repozytorium WIR  

w Bibliotece Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
 
W referacie zostaną przedstawione informacje na temat repozytoriów aktualnie 
funkcjonujących w Polsce. Artykuł  prezentuje zagadnienia dotyczące opracowania 
koncepcji i poszczególne etapy budowy repozytorium instytucjonalnego, opracowanie 
polityki i funkcjonowania repozytorium uczelnianego oraz zamierzenia z nim związane. 
Zostaną także ukazane korzyści wynikające z posiadania repozytorium związane z 
promocją, wzrostem prestiżu Uczelni oraz ukazaniem potencjału kadry naukowej. 
Zagadnienia te zostaną omówione na przykładzie projektu wdrażanego na Uniwersytecie 
Ekonomicznym we Wrocławiu. 
 

 
 

dr SABINA CISEK 
Uniwersytet Jagielloński 

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 
 

Zbiory danych badawczych online 
 

Zbiory (archiwa, repozytoria) danych badawczych to stosunkowo nowy typ zasobów 
naukowych w Internecie. W referacie przedstawiona jest ich krótka charakterystyka, typo-
logia, wyspecjalizowane narzędzia wyszukiwawcze oraz znaczenie dla badań naukowych.  

 

 
 
 



mgr EWA DOBROGOWSKA-SCHLEBUSCH, dr BARBARA NIEDŹWIEDZKA 
Uniwersytet Jagielloński 

 
Negatywne konsekwencje funkcjonowania zamkniętego modelu komunikacji 

naukowej na przykładzie analizy zachowań informacyjnych  
rodziców dzieci autystycznych 

 
Otrzymywanie diagnozy o zaburzeniach rozwojowych dziecka jest jednym z najbardziej 
stresujących momentów w życiu rodziców dzieci autystycznych. W literaturze przedmiotu 
poszukiwanie informacji rozpoznawane jest jako jedna z aktywnych, zorientowanych 
problemowo strategii radzenia sobie ze stresem. Zdobywanie informacji o chorobie 
dziecka może pełnić wiele ważnych funkcji, przede wszystkim umożliwiać rodzicom 
adaptację do nowej sytuacji, uzyskanie opieki zdrowotnej i pielęgnacyjnej adekwatnej do 
potrzeb zdrowotnych dziecka czy wreszcie ułatwiać radzenie sobie z trudnościami 
wychowawczymi dziecka i innymi stresującymi sytuacjami dnia codziennego. Rodzice 
dzieci autystycznych napotykają jednak na wiele barier w dostępie do informacji, zarówno 
natury obiektywnej (problemy w komunikacji z profesjonalistami i brak odpowiedniej 
wiedzy lekarzy pierwszego kontaktu o zaburzeniach autystycznych, ograniczenia i koszty 
związane z dostępem do wiarygodnych źródeł informacji, natłok informacji, niski poziom 
kompetencji zdrowotnych), jak i subiektywnej (poczucie izolacji i wysoki poziom stresu 
utrudniający znalezienie, właściwą interpretację oraz użytkowanie informacji 
zdrowotnych). Celem prezentacji będzie szczegółowe omówienie, na przykładzie analizy 
literatury o zachowaniach informacyjnych rodziców dzieci autystycznych, jak negatywne 
mogą być konsekwencje istnienia obiektywnych barier w dostępie do informacji, wśród 
których szczególna uwaga zostanie zwrócona na problem zamkniętego dostępu do wiedzy 
naukowej i wyników badań naukowych.   

 

 
 

dr RENATA FRĄCZEK 
Uniwersytet Śląski 

 

Bibliometria w mi ędzynarodowych bazach danych. Wybrane aspekty 
 

Zagadnienia bibliometrii, naukometrii, informetrii, a później webometrii, czy cybermetrii 
stanowią ważne miejsce wśród podejmowanych tematów badawczych. Publikowano 
rozważania teoretyczne, wyniki analiz biblio-, nauko- i informetrycznych. Na przełomie 
XX. i XXI w. metody ilościowe zaczęto wykorzystywać szerzej – stały się podstawą oceny 
działalności naukowej pracowników nauki, ośrodków badawczych i naukowych, a także 
źródeł komunikacji naukowej, czyli czasopism naukowych. W prezentacji przedstawiono 
wyniki analiz zawartości baz danych o zasięgu międzynarodowym  (Inspec, Web of 
Science, Scopus) pod kątem indeksowania publikacji dotyczących bibliometrii, a także 
reprezentacji publikacji autorów polskich. 
 

 
 



dr MAŁGORZATA GAJOS-GRŽETIĆ 
Uniwersytet Śląski 

 

Repozytorium geoinformacji - na przykładzie konferencji GIS 
 

Od dwudziestu lat (1994-2013) jest realizowana współpraca chorwacko-polska w zakresie 
systemów informacji geograficznej (GIS). Współpraca obejmuje wydarzenia takie jak kon-
ferencje, wystawy, warsztaty, seminaria, wykłady, które odbywają się na przemian  
w Chorwacji i w Polsce. W artykule przedstawiono stan badań i prac realizowanych celem 
prezentacji dorobku publikacyjnego konferencji GIS. Aby osiągnąć ten cel opracowano 
stronę internetową www.gis.us.edu.pl i utworzono repozytorium publikacji naukowych z 
otwartym dostępem. Obecnie repozytorium zawiera pełne teksty artykułów za lata 2005-
2013. Celem dalszych prac jest uzupełnienie repozytorium za lata 1994-2004 i jego 
bieżąca aktualizacja. 
 

 
mgr ALEKSANDRA GĘBAROWSKA 

Uniwersytet Jagielloński 
 

W poszukiwaniu różnych stylów 
Formaty opisu bibliograficznego preferowane w naukach humanistycznych 

 

Podstawowym celem jest zidentyfikowanie różnych formatów opisu bibliograficznego sto-
sowanych w przypisach i bibliografiach załącznikowych polskojęzycznych publikacji z 
zakresu nauk humanistycznych, a także ukazanie podobieństw i różnic między nimi. 
Podstawowym materiał badawczy stanowią artykuły ukazujące się w wybranych czaso-
pismach naukowych z zakresu etnologii, filozofii, historii, literaturoznawstwa i nauk o 
sztuce w roku 2013. Przeprowadzono analizę zawartości opisów bibliograficznych, ko-
lejności poszczególnych elementów, stosowanych znaków interpunkcyjnych i formatów 
czcionek. Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano opinię na temat istnienia 
stylów opisu bibliograficznego w naukach humanistycznych w Polsce, dokonano ich typo-
logii oraz wysnuto wnioski na temat możliwości ich wykorzystania dla zautomatyzowania 
przejmowanych przez naukowców opisów bibliograficznych z różnych zasobów 
cyfrowych. 
 

 
mgr AGNIESZKA GOSZCZYŃSKA 

Uniwersytet Łódzki 
 

Otwarte kanały komunikacji naukowej w społeczności akademickiej 
na przykładzie Uniwersytetu Łódzkiego 

 

Zastosowanie mediów elektronicznych w komunikacji naukowej jest jedną z głównych 
zmian w uprawianiu nauki w epoce. Obecnie Internet umożliwia autorom teksów nauko-
wych natychmiastowe udostępnienie ich pracy w Sieci poprzez czasopisma elektroniczne, 
hybrydowe czasopisma, strony internetowe i repozytoria instytucjonalne lub dziedzinowe. 
Następujące studium przypadku przedstawia, w jaki sposób projekty otwartościowe np. 
repozytorium instytucjonalne są używane jako kanały komunikacji naukowej na Uniwer-



sytecie Łódzkim. Głównym celem niniejszej analizy jest wskazanie dobrych praktyk w 
używaniu mediów elektronicznych w zwiększeniu wpływu pracy naukowej w środowisku 
akademickim. Dzięki zastosowanej metodzie studium przypadku, w przeciwieństwie do 
metod ilościowych, możliwa była dogłębna analiza problemu. W artykule przedstawiono 
wykorzystanie otwartych kanałów naukowych przez społeczność akademicką ze 
szczególnym uwzględnieniem projektów promujących otwarty dostęp do tekstów 
naukowych realizowanych przez Uniwersytet Łódzki. W artykule zaprezentowano również 
wyniki badania dotyczącego zastosowania otwartych kanałów w komunikacji naukowej, 
na których podstawie wskazano kierunki rozwoju komunikacji na poziomie akademickim.  
 

 
dr JOLANTA HYS 

Biblioteka Narodowa 
 

Plik wzorcowy Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej – tłumaczenie czy adaptacja 
 

W artykule zaprezentowano prace mające na celu przygotowanie w języku polskim pełnej 
wersji pliku wzorcowego Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (tzw. Master Reference 
File). Do klasyfikowania dokumentów z pomocą Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej 
(UKD) stosuje się w Polsce skrócone wydanie tablic UKD. Wydanie to zawiera 6837 
symboli UKD. Stanowi ono 10% pliku wzorcowego UKD. Potrzeba przetłumaczenia na 
język pełnego pliku wzorcowego UKD jest podnoszona zarówno przez biblioteki 
specjalistyczne, jak również przez osoby uprawiające refleksję teoretyczną nad UKD. 
Wersja kompletna pliku wzorcowego zawiera 70.626 symboli UKD. Pełne wydanie pliku 
wzorcowego (chronione licencją) jest dostępne obecnie w języku angielskim, czeskim, 
holenderskim. W czerwcu 2013 roku w Bibliotece Narodowej w ramach współpracy z 
Konsorcjum UKD rozpoczęto prace, mającą na celu przygotowanie wersji polskiej 
wielojęzycznego pliku wzorcowego UKD (tzw. Multilingual Master Reference File). 
Przystępując to tej pracy odniesiono się do doświadczeń, zdobytych podczas tworzenia 
tzw, UDC Summary. Baza tłumacza jest na bieżąco uzupełniania o odpowiedniki słowne 
do symboli UKD w języku polskim, odpowiedniki słowne do pojęć węższych wobec tych 
które są dopisane do symbolu, ale również przetłumaczone na język polski noty 
stosowania, noty o zakresie i przykłady. 
 

 
dr MAŁGORZATA JASKOWSKA, dr MAGDALENA WÓJCIK 

Uniwersytet Jagielloński, 
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 

 

Metodologia badania rozproszonego systemu informacji edukacyjnej uczelni 
 

W referacie omówiono metodologię badań zastosowaną podczas badań poprzedzających 
wdrożenie portalu internetowego "Zintegrowany system informacyjny" w ramach projektu 
"Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie" w 
latach 2013 – 2014. W badaniach uwzględniono najważniejsze grupy interesariuszy i 
jednocześnie użytkowników systemu: przedstawicieli władz uniwersyteckich, studentów 



(1, 2, 3 stopnia) i kandydatów na studia. Zastosowano kilka komplementarnych metod i 
technik badawczych.  
 

 
mgr MARCIN KARWOWSKI 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 

Autoinformacja informatologów na stronach domowych pracowników 
instytutów i katedr informacji naukowej i bibliolog ii 

 

Informatolodzy, jako osoby zawodowo zajmujące się tematem informacji powinny 
stanowić wzór dla innych naukowców w zakresie zarządzania informacjami na swoich 
stronach domowych. Przeanalizowano strony domowe pracowników instytutów  
i katedr informacji naukowej i bibliologii pod względem jakościowym. Sprawdzono 
publikowane treści oraz stopień ich aktualności. Dodatkowo, zwrócono uwagę na kwestie 
dostępu do materiałów dydaktycznych i naukowych na stronach domowych naukowców. 
Referat zamykają rankingi stron domowych: najbardziej aktualnych, najbardziej 
rozbudowanych oraz udostępniających najwięcej materiałów online.  

 
dr AGNIESZKA KORYCIŃSKA-HURAS 

Uniwersytet Jagielloński 
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 

 

Algorytm wyboru indywidualnej strategii publikacyjn ej  
w dziedzinie medycyny weterynaryjnej. Badania własne 

W referacie przedstawiono samodzielnie opracowane narzędzie wspomagające wybór 
czasopism naukowych przez naukowców reprezentujących medycynę weterynaryjną. Jest 
ono wynikiem badań podjętych w celu ustalenia możliwie uniwersalnego zestawu 
parametrów oceny opłacalności publikacji w punktowanym czasopiśmie naukowym, 
zgodnie z podejściem benchamarkingowym. Matrycę kryteriów oceny stworzono przez 
kontaminację trzech modeli ewaluacji czasopism naukowych autorstwa Björka/ 
Homströma, Knight/Steinbach i Stefanie Haustein. Prezentowane narzędzie, mające postać 
praktycznego przewodnika dla naukowca, zostało poddane dwukrotnym testom funkcjo-
nalnym, których wyniki zostaną omówione w referacie jako przykład indywidualnych 
praktyk zarządzania informacją o czasopismach naukowych w ramach budowania własnej 
strategii publikacyjnej przez naukowca działającego na konkurencyjnym rynku nauki. 
 

 
dr ANNA KRZEMIŃSKA 

Instytut Farmakologii PAN w Krakowie 
 

Dokumentacja badań naukowych 
Mi ędzynarodowe standardy gromadzenia i udostępniania 

Dokumentacja badań naukowych powstaje w efekcie prowadzonych badań, kwerend i 
eksperymentów, przy czym jej różnorodność (zarówno pod względem treści, jak i formy) 
jest tak wielka jak różnorodność dziedzin i dyscyplin badawczych, a nawet samych 



stosowanych metod badawczych. Tym niemniej istnieją ogólne wytyczne dotyczące jej 
gromadzenia i udostępniania, zarówno na gruncie polskim, jak i międzynarodowym. W 
kwestiach szczegółowych najwięcej uwagi poświęca się dokumentacji badań z zakresu 
nauk medycznych i na tejże chciałabym się skupić, bazując głównie na literaturze 
amerykańskiej, angielskiej i szwedzkiej. Na szczególną uwagę zasługują podkreślane w 
każdych wytycznych mówiących o zasadach gromadzenia i udostępniania dokumentacji 
badań naukowych argumenty, wskazujące dlaczego dokumentację tę należy gromadzić i 
starannie przechowywać. Chciałabym problematykę dokumentacji badań naukowych 
przedstawić z dwóch punktów widzenia – jako elementu systemu informacji naukowej 
oraz jako materiału podlegającego archiwizacji i stanowiącego docelowo zasób 
historycznych archiwów naukowych – w kontekście obowiązujących przepisów prawa. 
 

 
dr ANNA MATYSEK 

Uniwersytet Śląski 
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 

 

Otwarte czasopisma w naukach humanistycznych. Analiza na przykładzie czasopism 
bibliologicznych i informatologicznych 

 

Cel badań: Przedstawienie aktualnej sytuacji czasopism naukowych i fachowych z zakresu 
bibliologii i informatologii publikowanych na zasadach Open Access. Głównym 
zamierzeniem jest ustalenie ile jest takich czasopism, kto jest wydawcą, jak długo są 
publikowane, na jakich licencjach oraz jaka jest ich widoczność w wyszukiwarkach 
otwartych zasobów. Dodatkowo analizie poddane zostanie oprogramowanie 
wykorzystywane do publikowania otwartych czasopism.  
Metodologia: Badaniem objęto polskie czasopisma naukowe i fachowe z zakresu 
bibliologii i informatologii. Podstawą analizy są informacje zawarte na stronach 
internetowych czasopism, w bazie ISSN, w bazach indeksujących czasopisma Open 
Access (DOAJ, OAJSE, Journals for Free), a także wartościujących czasopisma naukowe 
(ERIH, JCR, listy MNiSW).  
Wartość badań: Wyniki badań wskażą, jak rozwijają się bibliologiczne i informatologiczne 
czasopisma naukowe, czy wzrasta w tych dyscyplinach znaczenie ruchu Open Access, a 
także jaka jest kondycja otwartych czasopism. Ponadto ustalone zostanie wykorzystanie 
gotowych i bezpłatnych narzędzi do publikowania czasopism otwartych.  
 

 
mgr AGNIESZKA MŁODZKA-STYBEL 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 
 

Ankieta czytelników Biblioteki CIOP-PIB 
 

Biblioteka CIOP-PIB jest biblioteką specjalistyczną, udostępniającą dziedzinowe zasoby 
informacyjne z zakresu bezpieczeństwa pracy. W referacie zaprezentowano wyniki 
pilotażowego badania ankietowego, przeprowadzonego wśród czytelników Biblioteki. 
Zakres badania obejmował m.in. kwestię wyszukiwania informacji w udostępnianych 
zasobach informacyjnych. 
 



 
 

mgr ŁUKASZ OPALIŃSKI 
Politechnika Rzeszowska 

 

Bibliometryczny i informacyjny potencjał bazy MathSciNet Mathematical Reviews 
dla analiz i wyszukiwania literatury z zakresu matematyki 

 

Baza danych MathSciNet Mathematical Reviews jest jedną z dwu najobszerniejszych baz 
bibliograficzno-abstraktowych zaprojektowanych z myślą o międzynarodowej spo-
łeczności matematyków. Służy ona nie tylko jako źródło informacji bibliograficznych, ale 
też jako indeks cytowań. Stanowi wyjątkowe i wartościowe narzędzie pomocne w pracy 
matematyków, studentów oraz specjalistów z zakresu informacji naukowej. Celem pre-
zentacji jest porównanie wybranych funkcji i ogólnie rozumianej użyteczności bazy z 
najpopularniejszym obecnie indeksem cytowań Web of Science. Wspomniane funkcje 
obejmują rozległy zakres indeksowanej literatury, wyszukiwarkę autorów oraz specjali-
styczny system klasyfikacyjny. Pokazano, że zakres treści indeksowanych w MathSciNet 
przewyższa znacznie zakres danych dostępnych w Web of Science. Podkreślono także 
sposób zaprojektowania wyszukiwarki autorów, który sprawia, że wynik wyszukiwania 
jest bardziej jednoznaczny niż rezultat otrzymany po zastosowaniu narzędzia „Author 
Search” w Web of Science. Wydaje się, że ten aspekt bazy MathSciNet jest szczególnie 
istotny podczas bibliometrycznej oceny dorobku indywidualnych uczonych w zakresie ich 
produktywności oraz cytowalności. Stosowany w bazie system klasyfikacyjny 
Mathematics Subject Classification jest niezwykle rozbudowany i precyzyjny. Zawiera 
około pięciu tysięcy kategorii na trzech poziomach szczegółowości. W porównaniu z 
kategoriami tematycznymi Web of Science daje on znacznie głębszy wgląd w treść 
indeksowanych publikacji. Podsumowując, baza MathSciNet wykazuje się kilkoma 
niebagatelnymi zaletami. Należy także zauważyć brak szerszego zainteresowania tym 
źródłem wśród polskiego środowiska bibliotekoznawczego. Świadczy o tym fakt, że w 
Polskiej Bibliografii Bibliologicznej istnieje tylko jedna, poświęcona jej publikacja. 
Omawiana baza może stanowić pomoc w zarządzaniu nauką poprzez uczynienie analiz 
bibliometrycznych bardziej wiarygodnymi i wyczerpującymi.  
 

 
dr hab. ZBIGNIEW OSIŃSKI 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 

 

Open access w środkowoeuropejskiej historiografii – główne kierunki rozwoju  
z perspektywy informatologicznej 

 

Cele badań: ustalenie aktualnego stanu oraz głównych kierunków rozwoju zjawiska 
polegającego na udostępnianiu prac europejskich historyków w Internecie w formule open 
access oraz dostępności tych prac dla zainteresowanych.  
Metodyka: podstawą badań jest analiza informacji zawartych w bazach indeksujących 
czasopisma naukowe open access (DOAJ, OAJSE, JURN, Journal for Free), w 
najważniejszych bazach indeksujących i wartościujących czasopisma naukowe (Web of 
Science, Scopus, ERIH, lista MNiSzW), a także w bibliotekach cyfrowych i repozytoriach 



naukowych. Badana będzie dostępność pełnych tekstów artykułów i książek o tematyce 
historycznej dla zainteresowanego korzystającego z wyszukiwarki ogólnej Google i 
specjalistycznej Google Scholar. 
Oczekiwane rezultaty: określony zostanie aktualny stan budowy zasobów europejskich 
prac historiograficznych dostępnych w Internecie w formule open access i główne 
„magazyny” takich publikacji oraz następujące prawidłowości rozwojowe: udział 
poszczególnych państw w budowie tego zasobu, dominujące w poszczególnych państwach 
obszary tematyczne preferowane przez redakcje czasopism open access i wydawców 
książek udostępnianych w tej formule, język i czasowy zakres artykułów udostępnianych 
przez poszczególne czasopisma, naukowy prestiż tych czasopism, zjawisko 
samopublikowania w Internecie przez europejskich historyków oraz stopień dostępności 
artykułów i książek dla wybranych wyszukiwarek w zależności od czasopisma, wydawcy, 
biblioteki czy repozytorium.  
 

 
dr hab. DIANA PIETRUCH-REIZES 

Uniwersytet Jagielloński 
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 

 
Dostęp do informacji naukowej w kontekście europejskich infrastruktur badawczych 
 
W referacie zwrócono uwagę na problemy optymalizacji przepływu informacji i wiedzy 
naukowej, dostępu do niej i jej przekazywania w kontekście rozwoju infrastruktur 
badawczych w Europie. W tym celu przeanalizowano dokumenty Unii Europejskiej.  
Omówiono  pokrótce kwestie tworzenia konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury 
badawczej (ERIC). Przedstawiono ustanowione w ostatnich latach infrastruktury, m.in. 
DARIAH ERIC, Euro-Argo ERIC, CLARIN ERIC.  
 

 
mgr MAREK POŹNIAK  

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 
 

Prezentacja dokumentów cyfrowych Biblioteki CIOP-PIB  
na urządzeniach mobilnych - pierwsze doświadczenia 

 
W wystąpieniu omówiono prace pilotażowe związane z możliwością prezentacji zdigitali-
zowanych dokumentów z dziedziny BHP z zasobów Biblioteki CIOP-PIB na urządzeniach 
mobilnych. Dokonano przeglądu testowanych urządzeń mobilnych, sposobu transferu 
danych i prezentacji dokumentów dla różnych formatów zapisu (PDF, EPUB, DjVu). 
 

 
dr ARKADIUSZ PULIKOWSKI 

Uniwersytet Śląski 
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 

 
Zmiany w widoczności polskich publikacji naukowych w Internecie 

Analiza z dwuletniej perspektywy 



Cel badań: Pokazanie, czy po dwóch latach od ostatnich badań zaszły istotne zmiany w 
widoczności polskich publikacji naukowych udostępnianych w różnorodnych serwisach 
internetowych. Dodatkowym celem jest wskazanie czynników, które mają wpływ na 
widoczność dokumentów w wyszukiwarkach ogólnych i specjalistycznych.  
Metodologia: Badaniem objęto te same publikacje z zakresu informatologii, które 
wykorzystano w badaniu z 2012 roku. Zestawienie wyników wykonanych z dwuletnim 
odstępem pozwala wyciągnąć wnioski dotyczące zmian widoczności obserwowanych 
dokumentów.  
Wartość badań: Wyniki badań wskażą, które serwisy wykorzystywane przez pracowników 
naukowych do publikowania w Internecie poprawiły widoczność przechowywanych 
dokumentów. Korzyścią płynącą z badań będzie też ocena dynamiki zachodzących zmian i 
wskazanie przyczyn zaobserwowanych zjawisk.  
 

 
 

mgr ORIANA REIZES-DZIEDUSZYCKA, mgr MAGDALENA JĘDROCHA 
Uniwersytet Jagielloński 

 

Potrzeby informacyjne  młodych pracowników nauki na przykładzie badań 
doktorantów Wydziału Prawa i Administracji  Uniwers ytetu Jagiellońskiego 

 

Cel badań: Zbadanie potrzeb informacyjnych młodych naukowców - prawników, ustalenie 
jakich informacji i w jakim celu poszukują oraz z jakich źródeł i narzędzi 
wyszukiwawczych korzystają. Metodologia: Badanie obejmie doktorantów Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorki posłużą się przede wszystkim 
metodą badań socjologicznych, m.in. techniką ankietową, przeprowadzą także rozmowy 
oraz obserwacje w środowisku doktorantów. Spodziewane wyniki: W efekcie badań 
zostaną określone potrzeby i zachowania informacyjne doktorantów Wydziału Prawa i 
Administracji UJ, ich „nawyki informacyjne”. Na podstawie zebranych danych można 
będzie ustalić, które źródła informacji w zakresie prawa są przez nich najczęściej 
wykorzystywane, które uważają za najbardziej użyteczne i godne zaufania oraz jaki rodzaj 
informacji jest przez nich najbardziej poszukiwany. 

 

 
dr MARCIN ROSZKOWSKI 

Uniwersytet Warszawski 
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych 

 

Otwarte dane a obieg informacji w nauce 
 

Cel badań: Przedmiotem referatu jest koncepcja otwartych danych (ang. Open Research 
Data) jako jednej z form realizacji ruchu Open Access w nauce. Istotą zjawiska otwartych 
danych jest publikowanie danych zgromadzonych podczas prac badawczych w otwartym 
modelu dystrybucyjnym, w celu ich ponownego wykorzystania przez naukowców. Będą to 
więc dane odwzorowujące stan zjawisk adekwatnych do dyscyplin naukowych, które 
obrały je za przedmiot badań. W kontekście bibliotekoznawstwa i nauki o informacji mogą 
to być materiały z badań reprezentujących podejście zarówno systemowe jak i zoriento-



wane na użytkownika, ale również metadane bibliograficzne i kartoteki haseł wzorcowych 
udostępniane jako samodzielne kolekcje danych poza kontekstem katalogu bibliotecznego 
oraz w ogólnie akceptowanych formatach. 
Metodologia: Celem referatu jest charakterystyka zjawiska otwartych danych badawczych 
w kontekście nurtu otwartej nauki oraz w odniesieniu do możliwości uczestnictwa w tym 
nurcie bibliotek i ośrodków informacji naukowej. W tym celu dokonana zostanie krytyczna 
analiza piśmiennictwa z obszaru bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na temat 
koncepcji otwartych danych. Przedstawiony zostanie model repozytorium danych 
badawczych z uwzględnieniem zastosowanych schematów metadanych oraz przykłady 
jego wdrożeń (m.in. Dryad, re3data.org). 
Spodziewane wyniki: W efekcie prowadzonych badań nad literaturą przedmiotu oraz na 
podstawie analizy zakresu działalności ogólnoświatowej społecznej inicjatywy Open 
Knowledge Foundation zostanie przedstawiony obraz i stan zjawiska otwartych danych 
badawczych. Dużo uwagi zostanie poświęcone roli bibliotek jako i dostawców i 
pośredników do danych badawczych.  
 

 
mgr SZYMON SEWERYN 

Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie 
 

Zarządzanie projektem badawczym w naukach humanistycznych 

Celem referatu jest ukazanie procesu zarządzania projektem badawczym. Autor opisze 
poszczególne etapy postępowania zaczynając już od etapu aplikacji i wyboru 
odpowiedniego źródła finansowania projektu (kategoryzacja na konkursy krajowe, 
międzynarodowe, wewnętrzne, zewnętrzne). Kolejno przedstawiony zostanie etap 
dotyczący realizacji projektu oraz etap zamykający cały proces związany z zakończeniem 
projektu (wynik projektu, promocja, dalsze wykorzystanie, rozliczenie, audyt…).  
W referacie zostanie przedstawiona specyfika zarządzania projektem humanistycznym, 
zostaną ukazane różnice i  porównania z realizacją projektów z innych dziedzin nauki 
(technicznych, przyrodniczych). Autor zaprezentuje różne przykłady procesów 
zarządzania, realizacji  projektów na podstawie własnych doświadczeń z pracy w 
Instytucie Polskiej Akademii Nauk. Zostanie też opisana kwestia dotycząca 
komercjalizacji wyników projektu humanistycznego,  czy jest ona w ogóle możliwa.  

 

 
 

dr STANISŁAW SKÓRKA 
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 
 

Katalogi biblioteczne trzeciej generacji 
Analiza funkcjonalności i architektury informacji 

 
Katalogi elektroniczne (OPAC) trzeciej generacji to systemy typu search and discover. Ich 
powstanie jest m.in. rezultatem zmian zachodzących w projektowaniu interfejsów 



polegających na stosowaniu zasad użyteczności i podejściu użytkowniko-centrycznym. 
OPAC nowej generacji ułatwia użytkownikowi odkrywanie zasobów, a następnie 
dostarczenie ich w określonej postaci. Jedną z cech interfejsów katalogów trzeciej 
generacji są m.in. następujące mechanizmy: autouzupełnianie wpisywanych wyrażeń, 
wyszukiwanie fasetowe, integracja z serwisami społecznościowymi, aplikacje mobilne – 
ułatwiające przeszukiwanie z dowolnego miejsca i urządzenia. W Polsce coraz więcej 
bibliotek implementuje OPAC-i nowej generacji, wśród systemów obsługujących nowe 
funkcjonalności są: Chamo, KOHA, Primo, Summon i Sowa. Analiza katalogów 
obejmowała następujące kryteria: układ interfejsu, mechanizmy wspomagające 
wyszukiwanie, nawigacja fasetowa oraz prezentację wyników wyszukiwania. OPAC-i 
nowej generacji występują także w postaci aplikacji mobilnych. Ze względu na znikomą 
liczbę rodzimych aplikacji mobilnych przeznaczonych do obsługi katalogów bibliotek 
omówiono przykłady z zagranicznych bibliotek.  

 

 
 

mgr ELŻBIETA SROKA 
Uniwersytet Śląski 

 

Digitalizacja w wybranych bibliotekach szwajcarskich. Wybrane aspekty 

Omówiono wyniki badania na temat stanu digitalizacji w wybranych bibliotekach 
szwajcarskich. Badanie prowadzono od lipca do listopada 2014 roku. Kwestionariusz: 
Collections and digitization in selected Swiss libraries przeprowadzono w wybranych 
bibliotekach. Celem badania była analiza stanu cyfryzacji w wybranych bibliotekach 
szwajcarskich. Wyniki badania przedstawiają stan digitalizacji wybranych bibliotek 
szwajcarskich w zakresie obejmującym m.in.: pracowników, kryteria selekcji zbiorów, 
prawa autorskie, archiwizację zasobu zdigitalizowanego, sprzętu, uczestnictwa  
w projektach digitalizacyjnych, budżetu.  

 

 
 

mgr WITOLD SYGOCKI 
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 

 

Zagadnienia ochrony człowieka w środowisku pracy 
w międzynarodowych bazach bibliograficznych 

 
Tematem referatu jest analiza występowania publikacji polskich autorów w czasopismach 
obcojęzycznych, rejestrowanych w międzynarodowych bazach bibliograficznych (Web of 
Science Core Collection – Thomson Reuters, Scopus - Elsevier). Zaprezentowane zostaną 
wskaźniki dotyczące cytowań, indeks h (Hirscha). Wskazane zostaną różnice w indekso-
waniu artykułów, materiałów konferencyjnych w poszczególnych  bazach, jak też zmien-
ność danych funkcjonujących w obiegu międzynarodowym w krótkim horyzoncie 
czasowym. 

 



mgr BARBARA SZCZEPANOWSKA 
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 

 
Upowszechnianie krajowych i zagranicznych informacji  tematycznych 

na przykładzie kampanii związanej ze Światowym Dniem  
Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 

 
W referacie zaprezentowano zastosowane  wybrane formy upowszechniania informacji  
w skali krajowej i międzynarodowej na przykładzie działań związanych z promocją  Świa-
towego Dnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 28 kwietnia, obchodzonego przez związki 
zawodowe pod nazwą – Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i 
Chorób Zawodowych.  Omówiono  formy promocji  Dnia, jego przesłań i kampanii zwią-
zanych z Dniem, promujących zdrową i bezpieczną pracę i sposoby ochrony pracowników.  
 

 
 

dr JOLANTA SZULC 
Uniwersytet Śląski 

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 
 

Recognition Textual Entailment (RTE) - model semantycznego przetwarzania 
zapisów informacji 

 
Cel badań: Celem artykułu jest omówienie Recognition Textual Entailment (RTE) i jego 
roli w organizacji zasobów wiedzy (World Knowledge). Omówiono następujące 
zagadnienia: (1) RTE jako aplikacja przetwarzania języka naturalnego (założenia, 
ewaluacja, przykłady, zastosowania); (2) instytucje zaangażowane w tworzenie i 
rozwijanie RTE (m.in. Bar-Ilan University, CELCT, Fondazione Bruno Kessler, NIST). 
Metodologia: Dla osiągnięcia wyżej wymienionych celów przeprowadzono badania 
literatury przedmiotu rejestrowanej w wybranych bazach danych: LISA, LISTA, Web of 
Knowledge, oraz zebranej na podstawie wyszukań w Google Scholar. Wyniki badań 
uzupełniono o charakterystyki wybranych źródeł/resources (m.in. WordNet, Augmented 
Wordnet, EuroWordNet, eXtended WordNet, Słowosieć), na podstawie których podjęto 
próbę odpowiedzi na pytanie, jak relacje leksykalno-semantyczne (relacje w WordNet) 
mogą poprawić RTE. 
Spodziewane wyniki: Uzyskane wyniki badań pozwolą na określenie korzyści 
wynikających z tworzenia i stosowania RTE oraz rozwijania nowych kierunków badań nad 
metodami reprezentacji wiedzy z wykorzystaniem języka naturalnego. Pozwolą zwrócić 
uwagę na potencjalne zastosowania elementów RTE w zakresie semantycznego 
przetwarzania zapisów informacji (ekstrahowania, streszczania, klasyfikowania, 
syntetyzowania, etc.). 
 
 
 
 

 



dr hab. MARZENA ŚWIGOŃ 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

Zakład Archiwistyki, Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 

 
Dzielenie się wiedzą wśród pracowników polskich uczelni1 

 
Cel badań: Charakterystyka zachowań związanych z dzieleniem się wiedzą i informacją 
podejmowanych przez pracowników naukowo-dydaktycznych polskich uczelni, ze 
szczególnym uwzględnieniem nieformalnych procesów komunikacji naukowej, w tym 
głównie rozmów i kontaktów za pośrednictwem technologii.  
Metodologia: Metoda reprezentatywna z wykorzystaniem ankiety elektronicznej. Grupa 
respondentów składała się z ponad 1,5 tysiąca osób zarejestrowanych w bazie OPI Ludzie 
nauki. Badania przeprowadzono jesienią 2013 r. 
Spodziewane wyniki: Opisanie następujących kwestii z zakresu dzielenia się wiedzą: 
postrzeganie, postawy i zamiary pracowników nauki polskiej wobec dzielenia się wiedzą i 
informacją z innymi pracownikami naukowymi; tematy, częstotliwość i powody 
inicjowania rozmów i kontaktów (w tym za pośrednictwem technologii); wielkość 
niewidzialnych kolegiów; okazje i preferowane formy kontaktów; czynniki wspierające i 
bariery dzielenia się wiedzą i informacją w środowisku naukowym oraz technologie i 
narzędzia używane w tym procesie.  
 

 
 

dr JACEK TOMASZCZYK 
Uniwersytet Śląski 

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 

 
Indeksowanie hierarchiczne w organizacji informacji własnej 

 
Cel badań:  Celem badań jest sprawdzenie możliwości wykorzystania indeksowania 
hierarchicznego do reprezentacji treści różnych typów dokumentów będących 
przedmiotem zarządzania informacją własną. 
Metodologia: Dokonano przeglądu oprogramowania do tworzenia, edytowania i 
opisywania różnych typów dokumentów pod kątem możliwości zastosowania  
indeksowania hierarchicznego do reprezentacji ich treści.  
Wyniki: Indeksowanie hierarchiczne umożliwiają obecnie nieliczne programy 
przeznaczone do przeglądania i edytowania plików graficznych. 
 
 
 
 

 

                                                           

1
 Publikacja przygotowana w ramach realizacji projektu badawczego nr 2011/03/B/HS2/04436 

finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. 



Z DOKUMENTÓW UNII EUROPEJSKIEJ 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. 
ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–
2020) 
[fragment] 
 
„(1)  Celem Unii jest wzmocnienie bazy naukowej i technologicznej poprzez utworzenie europejskiej 

przestrzeni badawczej (EPB) umożliwiającej swobodny przepływ naukowców, wiedzy naukowej i 
technologii, a także poprzez zachęcanie Unii do czynienia postępów na drodze do społeczeństwa wiedzy i 
stawania się bardziej konkurencyjną i zrównoważoną gospodarką, w dziedzinie przemysłowej. Dążąc do 
osiągnięcia tego celu, Unia powinna prowadzić działania w zakresie badań, rozwoju technologicznego, 
demonstracji i innowacji, promować współpracę międzynarodową, upowszechniać i optymalizować 
wyniki oraz promować szkolenia i mobilność. 

(2) Celem Unii jest również zapewnienie warunków niezbędnych dla konkurencyjności unijnego przemysłu. W 
związku z tym podejmowane działanie powinno zmierzać do wspierania lepszego wykorzystania 
potencjału przemysłowego polityk w zakresie innowacji, badań naukowych i rozwoju technologicznego 

(3) Unia dąży do realizacji strategii „Europa 2020”, w której określono cele inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, podkreślając rolę badań naukowych i innowacji 
jako zasadniczych czynników sprzyjających dobrej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz zrównoważeniu 
środowiskowemu, a także stawia przed sobą zadanie zwiększenia wydatków na badania i rozwój w celu 
przyciągnięcia inwestycji prywatnych, które stanowiłyby do dwóch trzecich ogółu inwestycji, osiągając 
tym samym łączny cel na poziomie 3 % produktu krajowego brutto (PKB) do 2020 r., przy jednoczesnym 
opracowaniu wskaźnika intensywności innowacji. Budżet ogólny Unii powinien odzwierciedlać ten 
ambitny cel poprzez radykalne przejście w kierunku finansowania przyszłościowych inwestycji, takich jak 
badania, rozwój i innowacje. W tym kontekście inicjatywa przewodnia strategii „Europa 2020”„Unia 
innowacji” określa strategiczne i zintegrowane podejście do badań naukowych i innowacji, ustanawiając 
ramy i cele, do których realizacji powinno się w przyszłości przyczyniać finansowanie Unii przeznaczone 
na badania naukowe i innowacje. Badania naukowe i innowacje są także zasadniczymi czynnikami dla 
pozostałych inicjatyw przewodnich strategii „Europa 2020”, zwłaszcza „Europy efektywnie korzystającej 
z zasobów”, „Polityki przemysłowej w erze globalizacji” oraz „Europejskiej agendy cyfrowej”, a także 
innych celów w zakresie polityki działania takich jak polityka w zakresie klimatu i energii. Ponadto ważną 
rolę dla osiągnięcia celów strategii „Europa 2020” związanych z badaniami i innowacją ma do 
odegrania polityka spójności, poprzez budowanie potencjału i umożliwienie osiągnięcia doskonałości. 

[…] 
(14) W kontekście trójkąta wiedzy, łączącego badania naukowe, innowacje i szkolnictwo, wspólnoty wiedzy i 

innowacji (WWiI) wspierane przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii powinny wnieść duży 
wkład w osiągnięcie celów programu „Horyzont 2020”, w tym w stawianie czoła wyzwaniom 
społecznym, zwłaszcza poprzez integrację badań naukowych, innowacji i edukacji. EIT powinien 
wspierać przedsiębiorczość w swych działaniach związanych ze szkolnictwem wyższym, badaniami 
naukowymi, i innowacjami. W szczególności powinien promować doskonałe kształcenie w dziedzinie 
przedsiębiorczości i wspierać tworzenie podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą (start-
ups)i tzw. firm odpryskowych (spin-off). 

[…] 
TYTUŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE  
Artykuł 1 
Przedmiot 
Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań 
naukowych i innowacji (2014-2020) („Horyzont 2020”) oraz określa się ramy zarządzania wsparciem przez 
Unię działań w zakresie badań naukowych i innowacji, a tym samym wzmocnienia europejskiej bazy 
naukowo-technicznej oraz promowania korzyści dla społeczeństwa, a także lepszego wykorzystania 
gospodarczego i przemysłowego potencjału polityk w zakresie innowacji, badań i rozwoju technologicznego. 
[…] 
Artykuł 5 



Cel ogólny, priorytety i cele szczegółowe 
1.   Celem ogólnym programu „Horyzont 2020” jest przyczynianie się do zbudowania społeczeństwa i 
gospodarki opartych na wiedzy i innowacjach w Unii poprzez pozyskanie dodatkowych nakładów na 
badania, rozwój i innowacje, wnosząc w ten sposób wkład w osiągnięcie celów w zakresie badań i rozwoju, 
w tym założonego celu wydatkowania 3 % PKB na finansowanie badań naukowych i rozwoju w całej Unii do 
2020 r. W ten sposób wspiera on realizację strategii „Europa 2020” oraz innych kierunków polityki Unii, a 
także urzeczywistnienie i funkcjonowanie EPB. Pierwszą grupę stosownych wskaźników efektywności dla 
mierzenia postępu w realizacji celu ogólnego określono we wstępie załącznika I. 
2.   Cel ogólny, określony w ust. 1 zostaje osiągnięty w ramach trzech wspierających się wzajemnie 
priorytetów dotyczących: 
a) doskonałej bazy naukowej; 
b) wiodącej pozycji w przemyśle; 
c) wyzwań społecznych. 
[…] 
Artykuł 14 
Zagadnienia przekrojowe 
1.   Między priorytetami w ramach programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie realizowane są powiązania i 
połączenia. Szczególną uwagę zwraca się w tym zakresie na: 
a)  rozwój i zastosowanie kluczowych technologii prorozwojowych i przemysłowych, jak również przyszłych i 

powstających technologii; 
b)  obszary związane z ułatwianiem ścieżki od wynalazku do zastosowania rynkowego; 
c)  interdyscyplinarne i międzysektorowe badania naukowe i innowacje; 
d) nauki społeczne, gospodarcze i humanistyczne; 
e) zmianę klimatu i zrównoważony rozwój; 
f)  wspieranie funkcjonowania i realizacji europejskiej przestrzeni badawczej i inicjatywy przewodniej „Unia 

innowacji”; 
g)  warunki ramowe służące wsparciu inicjatywy przewodniej „Unia innowacji”; 
h)  wkład we wszystkie odpowiednie inicjatywy przewodnie w ramach strategii „Europa 2020” (w tym agendę 

cyfrową dla Europy); 
i)  rozszerzenie uczestnictwa w badaniach naukowych i innowacji w całej Unii i na pomoc w likwidacji luki 

badawczo-innowacyjnej w Europie; 
j)  międzynarodowe sieci doskonałych naukowców i innowatorów, takie jak Europejska współpraca naukowo-

techniczna (COST); 
k) współpracę z państwami trzecimi; 
l) odpowiedzialne badania naukowe i innowacje, w tym w zakresie problematyki płci; 
m)  zaangażowanie MŚP w badania naukowe i innowacje oraz szersze uczestnictwo sektora prywatnego; 
n) zwiększenie atrakcyjności zawodu naukowca; i 
o) na ułatwianie ponadgranicznej i międzysektorowej mobilności naukowców. 
Artykuł 15 
Ewoluujący charakter nauki, techniki, innowacji, gospodarek i społeczeństwa 
Program „Horyzont 2020” jest realizowany w sposób zapewniający, że wspierane priorytety i działania 
odpowiadają zmieniającym się potrzebom i uwzględniają ewoluujący charakter nauki, techniki, innowacji, 
gospodarek i społeczeństwa w zglobalizowanym świecie, mając na uwadze, że innowacje obejmują aspekty 
biznesowe, organizacyjne, techniczne, społeczne i środowiskowe. Propozycje zmian priorytetów i działań w 
ramach programu „Horyzont 2020” uwzględnią doradztwo zewnętrzne, o którym mowa w art. 12, oraz 
zalecenia oceny śródokresowej, o której mowa w art. 32 ust. 3. 
[…] 
Artykuł 18 
Otwarty dostęp 
1.   Zapewnia się otwarty dostęp do publikacji naukowych będących wynikiem badań finansowanych ze 
środków publicznych w ramach programu „Horyzont 2020”. Jest on realizowany zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 1290/2013. 
2.   Promuje się otwarty dostęp do danych naukowych będących wynikiem badań finansowanych ze środków 
publicznych w ramach programu „Horyzont 2020”. Jest on realizowany zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 
1290/2013.” 



 
Źródło: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. 
ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) 
oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE Tekst mający znaczenie dla EOG Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 
104—173 [online] Tryb dostępu: 
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1416090643764&uri=CELEX:32013R1291 [dostęp 
07.10.2014]. 
 

* * * 

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Cyfrowej 
Infrastruktury Badawczej na rzecz Sztuki i Nauk Humanistycznych jako konsorcjum na rzecz 
europejskiej infrastruktury badawczej (DARIAH ERIC)  
 
[fragment] 
„KOMISJA EUROPEJSKA, 
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 723/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wspólnotowych 
ram prawnych konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC) , w szczególności jego 
art. 6 ust. 1 lit. a), 
a także mając na uwadze, co następuje: 
(1) Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Dania, Francja, Grecja, Irlandia, Luksemburg, Malta, Niderlandy, 

Niemcy, Serbia, Słowenia i Włochy zwróciły się do Komisji o ustanowienie Cyfrowej Infrastruktury 
Badawczej na rzecz Sztuki i Nauk Humanistycznych jako konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury 
badawczej (dalej zwanej „DARIAH ERIC”). 

(2) Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Dania, Grecja, Irlandia, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Niemcy, 
Serbia, Słowenia i Włochy wybrały Francję na przyjmujące państwo członkowskie DARIAH ERIC. 

[…]  

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 
Artykuł 1 
1.   Niniejszym ustanawia się Cyfrową Infrastrukturę Badawczą na rzecz Sztuki i Nauk Humanistycznych jako 
konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (DARIAH ERIC). 
[…]

 



ZAŁĄCZNIK 
STATUT DARIAH ERIC 
ROZDZIAŁ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE  
Artykuł 1 
Nazwa, siedziba, lokalizacja i język roboczy 
1.   Niniejszym ustanawia się europejską infrastrukturę badawczą pod nazwą „Cyfrowa Infrastruktura 
Badawcza na rzecz Sztuki i Nauk Humanistycznych” zwaną dalej „DARIAH”. 
2.   DARIAH ma formę prawną konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC) 
posiadającego osobowość prawną na mocy przepisów rozporządzenia (WE) nr 723/2009 i nosi nazwę 
„DARIAH ERIC”. 
3.   DARIAH ERIC stanowi rozproszoną infrastrukturę badawczą. Jego działania prowadzone są za 
pośrednictwem wirtualnych ośrodków kompetencji. 
4.   Siedzibą statutową DARIAH ERIC jest Paryż we Francji. 
5.   Językiem roboczym DARIAH ERIC jest język angielski. Uznaje się, że niniejszy statut jest autentyczny w 
języku angielskim, francuskim oraz we wszystkich pozostałych językach urzędowych UE. Żadna z wersji 
językowych nie jest wersją nadrzędną. 
Artykuł 2 
Cele, koordynacja i podział działań 
1.   Misją DARIAH ERIC jest intensyfikacja i wspieranie badań cyfrowych w naukach humanistycznych i 
sztuce. DARIAH ERIC opracowuje, utrzymuje i obsługuje infrastrukturę wspierającą praktyki badawcze 
oparte na ICT. 
2.   DARIAH ERIC współpracuje ze środowiskami badawczymi i edukacyjnymi w celu: 
a)  zbadania i zastosowania metod i narzędzi opartych na ICT, aby umożliwić postawienie nowych pytań 

badawczych i nowe spojrzenie na pytania już istniejące; 
b)  poprawy możliwości badawczych i wyników przez łączenie rozproszonych cyfrowych materiałów 
źródłowych; 

c)  wymiany wiedzy, wiedzy fachowej, metod i praktyk między dziedzinami i dyscyplinami.” 
[…] 
 
Źródło: 2014/526/UE: Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie ustanowienia 
Cyfrowej Infrastruktury Badawczej na rzecz Sztuki i Nauk Humanistycznych jako konsorcjum na rzecz 
europejskiej infrastruktury badawczej (DARIAH ERIC) Dz.U. L 239 z 12.8.2014, str. 64—80 [online]  
Tryb dostępu: 
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1416092397425&uri=CELEX:32014D0526  [dostęp 
07.10.2014]. 
 

* * * 

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów - Wzmocnione partnerstwo w ramach europejskiej przestrzeni 
badawczej na rzecz doskonałości i wzrostu gospodarczego 
 
[fragment] 
„1. EUROPEJSKA PRZESTRZEŃ BADAWCZA W NOWYM KONTEKŚCIE GOSPODARCZYM I POLITYCZNYM 
Poprawa wyników badań naukowych w Europie w celu wspierania wzrostu gospodarczego i nowych 
miejsc pracy 
Wiedza jest walutą nowej gospodarki. Aby osiągnąć trwałe ożywienie gospodarcze oraz zapewnić należytą 
pozycję Europy w nowym porządku światowym, niezbędne jest wykształcenie w dziedzinie badań i innowacji 
zdolności najwyższej światowej klasy, w oparciu o silną publiczną bazę naukową. 



W Unii Europejskiej utrzymuje się napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w dziedzinę badań i 
rozwoju (B&R) mimo tendencji spadkowych w napływie ogólnych BIZ2. Niemniej jednak wskaźniki jakości 
naukowej, doskonałości i wpływu wskazują na osłabienie globalnej pozycji UE i ciągły odpływ talentów 
naukowych. 
[…] Definiowanie EPB – otwieranie i łączenie systemów badawczych UE 
Europejską przestrzeń badawczą tworzą krajowe systemy badawcze 27 państw członkowskich, finansowane z 
krajowych dochodów podatkowych. Systemy te pozostaną odrębne, jako że jest to korzystne dla UE i samych 
państw członkowskich i umożliwia Europie czerpanie korzyści z różnorodności naukowej, kulturowej i 
geograficznej. Istotne jest, aby państwa członkowskie i regiony rozwijały swoje własne systemy badawcze, 
opierając się na swoich mocnych stronach i dążąc przy tym do inteligentnej specjalizacji. Jednakże, aby 
stworzyć EPB konkurencyjną na poziomie światowym, która umożliwiłaby Europie odgrywanie wiodącej roli 
w radzeniu sobie z istotnymi wyzwaniami oraz która skupiałaby wszystkie państwa członkowskie, krajowe 
systemy muszą w większym stopniu otworzyć się na siebie wzajemnie i na świat, stając się bardziej połączone 
i interoperacyjne. 
Dzięki temu zwiększy się zarówno konkurencja, jak i współpraca. Konkurencja gwarantuje, że środki 
przydzielane są najlepszym naukowcom i zespołom badawczym, a współpraca umożliwia najwybitniejszym 
umysłom wspólne działanie i szybsze znajdowanie przełomowych rozwiązań istotnych wyzwań (starzenie się 
społeczeństwa, bezpieczeństwo energetyczne, mobilność, degradacja środowiska itp.) oraz pozwala 
zapobiegać niepotrzebnemu powielaniu badań krajowych i inwestycji w infrastrukturę. 
Ze względu na otwartość innowacji oraz charakter nauki w coraz większym stopniu zakładający współpracę, 
ukończenie tworzenia EPB oznacza także realizację „pi ątej swobody”3, tj. swobodnego przemieszczania się 
naukowców i przepływu wiedzy naukowej, w tym drogą cyfrową4. Na podstawie traktatu lizbońskiego5 i 
konkluzji Rady Europejskiej europejska przestrzeń badawcza definiowana jest następująco: jednolita, 
otwarta na świat przestrzeń badawcza oparta na rynku wewnętrznym, w której naukowcy, wiedza naukowa i 
technologie podlegają swobodnej wymianie, oraz dzięki której Unia i jej państwa członkowskie wzmacniają 
swoje bazy naukowe i technologiczne, swoją konkurencyjność oraz zdolność do wspólnego rozwiązywania 
wielkich wyzwań. 
Priorytety EPB 
W świetle analizy mocnych i słabych stron systemów badawczych w Europie6 oraz w perspektywie realizacji 
ogólnego celu zakładającego stopniową, trwałą poprawę wyników i skuteczności badań naukowych w 
Europie do 2014 r., priorytety EPB są następujące: 

• zwiększenie skuteczności krajowych systemów badawczych, między innymi poprzez pobudzenie 
konkurencji na poziomie krajowym oraz utrzymanie, a nawet zwiększenie nakładów na badania 
naukowe 

• optymalizacja współpracy i konkurencji transnarodowej poprzez opracowanie i wdrażanie 
wspólnych programów badań w odpowiedzi na główne wyzwania, podnoszenie jakości w drodze 
swobodnej konkurencji na poziomie europejskim, oraz tworzenie i zapewnianie skutecznego 
funkcjonowania kluczowych infrastruktur naukowo-badawczych na szczeblu paneuropejskim 

• otwarcie rynku pracy dla naukowców – usunięcie barier dla mobilności i możliwości 
szkoleniowych naukowców oraz oferowanie atrakcyjnych perspektyw kariery 

• propagowanie równości płci i uwzględniania tego aspektu w dziedzinie badań naukowych – 
zapobieganie marnotrawstwu talentów, na które nie możemy sobie pozwolić, w celu dywersyfikacji 
opinii i metod stosowanych w dziedzinie badań naukowych oraz propagowania doskonałości 

• optymalizacja przepływu wiedzy naukowej, dostępu do niej i jej przekazywania, w tym za 
pośrednictwem cyfrowej EPB – zagwarantowanie wszystkim zainteresowanym stronom 
możliwości dostępu do wiedzy i jej wykorzystywania. 

                                                           

2„ Internationalisation of business investments in R&D and analysis of their economic impact” (Internacjonalizacja 
nakładów przedsiębiorstw na B&R oraz analiza ich skutków gospodarczych), planowane badanie na zlecenie Dyrekcji 
Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji. 
3 Konkluzje prezydencji Rady Europejskiej 7652/1/08 z marca 2008 r. 
4 tj. nieograniczona przestrzeń online dla przepływu wiedzy i technologii – „cyfrowa EPB”. 
5 Zob. art. 179 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
6 Zob. ocena skutków ex-ante; wyniki konsultacji społecznej na temat EPB http://ec.europa.eu/research/era/ oraz opinia 
Komitetu Europejskiej Przestrzeni Badawczej nr 1215/11 z grudnia 2011 r. 



[…]  2.5. Optymalizacja przepływu wiedzy naukowej, dostępu do niej i jej przekazywania 
Naukowcy, instytucje badawcze, przedsiębiorstwa i obywatele mający dostęp do wiedzy naukowej, 
wymieniający ją i wykorzystujący oraz posiadający możliwość wyrażenia w odpowiednim momencie swoich 
oczekiwań lub obaw w tym zakresie, są dla badań i innowacji źródłem korzyści. Głównym wyzwaniem jest 
powszechne wdrożenie otwartego dostępu (Open Access), tzn. swobodnego dostępu do Internetu oraz 
możliwości korzystania z publikacji i danych naukowych pochodzących z badań finansowanych ze środków 
publicznych, ze względu na zróżnicowany stan rozwoju polityk państw członkowskich w tej dziedzinie. 
Bardziej ogólnie, w celu zwiększenia gospodarczych skutków badań musimy wspierać otwartość innowacji 
(Open Innovation), powiązania między sektorami badań naukowych, światem biznesu a szkolnictwem (trójkąt 
wiedzy), na przykład za pośrednictwem EIT, a w szczególności transfer wiedzy między publicznymi 
instytucjami badawczymi a sektorem prywatnym, przy poszanowaniu praw własności intelektualnej. 
Ponieważ tworzenie i transfer wiedzy odbywa się w większości drogą cyfrową, należy promować cyfrową 
EPB, aby usunąć wszystkie bariery uniemożliwiające swobodny dostęp online do cyfrowych usług 
badawczych w zakresie współpracy, przetwarzania danych oraz dostęp do informacji naukowej (e-nauka) 
oraz do e-infrastruktur. Różne modele transferu wiedzy, jej obiegu i dostępu do niej powinny być także 
należycie uwzględniane w ramach współpracy badawczej z krajami spoza UE.” 
 

Źródło: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów Wzmocnione partnerstwo w ramach europejskiej przestrzeni badawczej 
na rzecz doskonałości i wzrostu gospodarczego /* COM/2012/0392 final */ [online] Tryb dostępu:  
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0392&qid=1416232869238&from=PL   [dostęp 07.10.2014]. 
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