
ROLA INSTYTUTOWYCH I ZAKŁADOWYCH BIBLIOTEK NAUKOWYCH
W TWORZENIU OTWARTYCH ZASOBÓW WIEDZY WYŻSZEJ UCZELNI

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA NA PRZYKŁADZIE TRZECH BIBLIOTEK
L-1, L-4 I Ś-4 POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

ZASOBY I NARZĘDZIA

BIBLIOTEKA PK – program SUW BIBLIOTEKI INSTYTUTOWE I 
ZAKŁADOWE – program mezon/lib

• Dostęp do źródła – w większości 
zależny od pracownika 
naukowego.

• Posiadają źródła lub łatwy dostęp do 
nich (autor).

• Narzędzie do tworzenia baz –
lokalne czy globalne?

• Trzy biblioteki z 43 zarejestrowanych 
mają narzędzie do tworzenia 
elektronicznych baz (lokalnie i 
globalnie).

• Kompetencje w zależności od 
Oddziału BPK. Wąska specjalizacja. 
Wzajemna pomoc i korekta.

• Działanie od 2000 r. oraz 
retrospekcja nawet do 1947 r. 

• Kompetencje w zależności od 
Oddziału BPK. Wąska specjalizacja. 
Wzajemna pomoc i korekta.

• Kompetencje pracowników BIZ – 3 
osoby na 43
[ koniecznośd szkolenia]. Muszą byd 
uniwersalne. Solo-librarian jest 
zdany sam na siebie. Brak korekty i 
współpracy.

• Komunikacja. • Komunikacja.

FUNKCJONALNOŚCI PROGRAMU „mezon/lib”NADAWANIE UPRAWNIEO

SORTOWANIE WYNIKÓW 
WYSZUKIWANIA

PLIK DO 
WYDRUKUWYSZUKIWANIE PO 

POLACH

WYŚWIETLANIE WYNIKÓW 
W  WYBRANYM FORMACIE

WYBÓR BAZ DO 
WYSZUKIWANIA
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PODSUMOWANIE:  1.Organizacja i struktura PK jest  wielopoziomowa i skomplikowana. 2. Dyscypliny naukowe stanowią osobne światy. 3. Interdyscyplinarnośd badao naukowych wymaga dobrej komunikacji 
WNIOSKI:  1. Centralizacja  dostępu : bazy instytutów i zakładów udostępnione ze strony BPK.  2.  Decentralizacja wprowadzania danych – program „mezon/lib” dla wszystkich bibliotek instytutowych 

i zakładowych.

PROBLEMY  OTWARTOŚCI
PROBLEMY GROMADZENIA DANYCH 

I METADANYCH
PROBLEMY DOSTĘPNOŚCI

1. Prawa autorskie

2. Konkurencyjnośd

3. Źródła finansowania

1. Różnorodnośd instytucji

2. Różnorodnośd

oprogramowania

1. Informacja naukowa – kompetencje

2. Rozproszenie nieuporządkowane

3. Indeksowanie internetu

ROLA INSTYTUCJI TYPU: 

BIBLIOTEKI, ARCHIWA, OIN, INTE BAZY DZIEDZINOWE
ROLA OPROGRAMOWANIA

1. Sporządzanie z autopsji baz danych różnego typu –

tworzenie zasobów

1. Umożliwienie komunikacji pomiędzy 

zasobami a użytkownikiem

1. Dydaktyka - podręczniki , monografie
2. Badania naukowe – wyniki badao publikowane i niepublikowane
3. Zlecenia dla przemysłu
4. Ekspertyzy sądowe
5. Współpraca z zagranicą
6. Materiały do e-learningu

Archiwizacja i przechowywanie   - Dostęp i szybkośd 
serwerów

BAZY CENTRALNE CZY ROZPROSZONE

Streszczenie:   Publikacje pracowników naukowych wyższych uczelni technicznych powstają jako wynik prowadzonych badao, procesu dydaktycznego lub na zamówienie kontrahentów. Prace te ukazują się drukiem jako samodzielne monografie, ich 
rozdziały, na łamach poczytnych czasopism, jako artykuły recenzowane lub w materiałach konferencji i sympozjów naukowych. Łatwo do nich dotrzed i dokumentowad ich „życie naukowe”. Istnieją jednak publikacje, których nakład jest mały, opatrzony 

etykietką: „do użytku wewnętrznego”. Latami służą jako podstawowe kompendium wiedzy dla wąskich specjalności nauczanych w  instytutach i zakładach wyższych uczelni. Do tej kategorii należą również opracowania prac zleconych, projektów, 
wdrożeo, raportów z wykonanych pomiarów, prace studenckich kół naukowych, wyniki konkursów, wewnętrzne seminaria przygotowane jako prezentacje w programie PowerPoint. Pojawiają się kursy e-learningowe. Co jeszcze przyniosą rozwijające się 

technologie i techniki komunikacji, trudno przewidzied. Dokumentowanie „żywotności” i monitorowanie przydatności naukowej prac pracowników wyższych uczelni będzie wymagało rejestracji w repozytorium na poziomie powstania źródła. Takim 
poziomem są podstawowe jednostki uczelni. Jeżeli repozytorium jest elektroniczną szafą, w której ma się znaleźd cały dorobek naukowy i dydaktyczny szkoły wyższej, to biblioteki instytutowe i zakładowe mogą i powinny odgrywad w tym systemie 

kluczową rolę. Zalążkiem takiego rozwiązania są repozytoria prac pracowników Instytutu Mechaniki Budowli , Instytutu Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza  oraz Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Krakowskiej funkcjonujące 
z wykorzystaniem oprogramowania „mezon/lib”.


