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 1 miejsce w zestawieniu Federacji Bibliotek Cyfrowych 
pod względem liczby opublikowanych dokumentów 

 20 osób zaangażowanych w obsługę JBC 
 Ponad 250 tytułów unikatowych w skali kraju 

egzemplarzy czasopism udostępnionych w JBC 
 Ponad 1500 tomów zdigitalizowanych 

i udostępnionych czasopism 
 Ponad 2000 książek i jednostek zbiorów specjalnych 

dostępnych przez Internet 
 3 260 762 wejść na stronę JBC (stan z dnia 28.01.2013) 

 







 Open Access – popularyzacja szerokiego 
udostępniania dorobku naukowego pracowników UJ 

 Extranet UJ – materiały naukowe dla studentów 
i pracowników UJ dostępne w sieci wewnętrznej 

 Czytelnie wydziałowe – publikacje ograniczone 
ochroną autorsko-prawną dostępne z poziomu 
jednostki centralnej (JBC) na terenie wszystkich 
bibliotek UJ 



 Publikacje naukowe pracowników UJ 
 Materiały naukowe 
 Prace licencjackie, magisterskie i rozprawy doktorskie 
 Działalność wydawnicza UJ (w tym wydawnictwa 

muzeum i instytutów) 
 Skrypty dla studentów 
 Egzemplarz obowiązkowy 
 Archiwizacja stron www 
 Wystawy wirtualne 







 Repozytorium UJ może także prowadzić działalność 
wydawniczą 

 Repozytorium umożliwia darmowe publikowanie 
zapewniając korektą wydawniczą i nadając numer 
ISBN 

 Działalność ograniczałaby się do wydawania publikacji 
naukowych pracowników i studentów UJ 
publikowanych na zasadach Open Access 

 Promowanie osiągnięć naukowych i aktywności 
badawczej pracowników UJ 
(wpływ Open Access na Indeks Hirsha/Impact factor) 





 Centralna platforma może zawierać wprowadzane 
przez pracowników roczne sprawozdania dotyczące 
ich publikacji naukowych 

 Wraz z realizacją zadań sprawozdawczych pracownicy 
mają udostępnione narzędzie auto-archiwizujące pliki 
publikacji 

 Centralna platforma może generować na podstawie 
sprawozdań bibliografie pracowników 

 Zarządzanie bazą zarówno bibliograficzną jak i pełno-
tekstową realizowane jest przez pracowników BJ 



Panel 
samodzielnego 
publikowania 
w JBC: 

Self-archiving 

• Intuicyjny 

• Przejrzysty 

• Szybki w 
obsłudze 





Udostępnianie materiałów w czytelniach wymaga 
współdziałania Repozytorium UJ z bibliotekami 
instytutowymi. Współpraca wiąże się ze wsparciem: 
 merytorycznym 
 logistycznym 
 technicznym 
 szkoleniowym (w tym szkolenie użytkowników 

Repozytorium) 



 Wydawnictwo UJ 
 Instytuty UJ 
 Archiwum UJ 
 Muzeum UJ 
 Biblioteki instytutowe 
 Biblioteka Jagiellońska 

 Wydawcy zewnętrzni (egzemplarz obowiązkowy) 

 Depozyty cyfrowe osób prywatnych lub instytucji 





Status prawny 
zasobów 

open access 

local access 



Local access 
Art. 28 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
Obecnie biblioteki uprawnione są do:  
 sporządzania lub zlecania sporządzania egzemplarzy rozpowszechnionych utworów 

w celu uzupełnienia, zachowania lub ochrony własnych zbiorów. 
Ponadto ustanowiono na rzecz bibliotek nowe uprawnienie, na podstawie którego mogą 

one:  
 udostępniać zbiory dla celów badawczych lub poznawczych za pośrednictwem końcówek 

systemu informatycznego (terminali), znajdujących się na terenie bibliotek. 
 Oznacza to, że biblioteki mogą korzystać w wymieniony powyżej sposób z utworów 

i przedmiotów praw pokrewnych (por. art. 100 pr. aut.), bez konieczności uzyskania 
zgody podmiotu uprawnionego z tytułu prawa autorskiego. 

Sybilla Stanisławska-Kloc: Prawo autorskie a biblioteka cyfrowa. http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/iwb3/artykul.php?e 

Open access 
Jakie utwory można udostępnić na zasadach open access? 
 Utwory, do których wygasło autorskie prawo majątkowe (tzw. domena publiczna) 
 Poprzez udzielanie licencji (umowy z autorami, stała umowa z wydawnictwem UJ, umowy 

z wydawcami zewnętrznymi) 
 



Sposób udostępniania zasobów objętych autorskim prawem 
majątkowym. 
Dostęp ograniczony lokalnie 



 Wiele uniwersytetów na świecie udostępnia część 
swoich zasobów nieodpłatnie w swoich repozytoriach 

 Inne udostępniają materiały odpłatnie poprzez 
większe repozytoria 

 Część tworzy jedynie opis i odsyła do zewnętrznych 
dostawców 



Przykłady 
udostępniania 
zasobów 

Texas A&M 
University 

Pełny dostęp do 
tekstu rozprawy 
doktorskiej 



Przykłady 
udostępniania 
zasobów 

University of 
Wyoming 

Udostępnianie 
odpłatne poprzez 
platformę ProQuest 



Przykłady 
udostępniania 
zasobów 

University of Oxford 

Baza zawiera jedynie 
opis bibliograficzny, 
jest natomiast 
odnośnik do 
wyszukiwania tytułu 
w Google Books 

 



Odnośniki do sprzedawców w serwisie WorldCat 



Odnośnik do sprzedawców w Google Books 





 pozyskiwanie EO bezpośrednio na stronę JBC, poprzez oprogramowanie dLibra 
- wywiązanie się wydawcy z EO  

 udostępnianie EO na terminalach BJ (liczba terminali nie jest podana w art. 28 
ust. o prawie autorskim) 

 możliwość udostępnienia zdalnego na zasadzie wypożyczenia, poprzez 
odblokowanie nr IP użytkownika w dLibrze 

 możliwość "wypożyczenia" elektronicznego EO na urządzeniach mobilnych - 
wymagane dodatkowe oprogramowanie 

 
Rola bibliotekarza cyfrowego: 
 koordynacja procesu pozyskiwania EO 
 uzupełnianie metadanych, 
 przypisywanie do odpowiednich kolekcji 
 wypożyczenia zdalne 
 Propozycja dla wydawców mająca skłonić ich do chętniejszego wywiązywania 

sie z obowiązku ustawowego: 



Udostępnianie egzemplarza obowiązkowego w JBC – możliwość 
przekierowania na stronę wydawcy lub księgarni (w ramach 
odpłatnej działalności promocyjnej) 



 wyselekcjonowanie najbardziej poczytnych pozycji na 
podstawie ilości rewersów odmownych i podpięć 
czytelników pod tytuł 

 odrzucenie beletrystyki i skupienie się na literaturze 
naukowej i popularno-naukowej 

 zakup urządzenia do samoczynnego skanowania 
 kontrola i obróbka graficzna oraz udostępnianie w JBC 





 Udostępnianie wersji cyfrowej przez sieć Internet jest 
dodatkową usługą 

 Poza wymiarem technologicznym (serwery, 
utworzenie kopii cyfrowej) tekst udostępniany musi 
mieć opis bibliograficzny 

 Utworzenie jednej platformy ułatwia wyszukiwanie 
i dzięki temu większe grono użytkowników dotrze do 
zawartych tam materiałów 

 Wszystkie liczące się uniwersytety na świecie dążą do 
udostępniania w formie cyfrowej przynajmniej części 
prac stworzonych przez studentów i pracowników 
naukowych 



 Wspólna platforma dla publikacji naukowych 
pracowników UJ 

 Generowanie bibliografii pracowników UJ 
 Integracja rozproszonych zasobów 
 Uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej 
 Rozwój infrastruktury naukowo-badawczej 
 Rozwój technologii komunikacyjnych i informacyjnych 
 Promowanie dostępu do publikacji w trybie Open 

Access 



Zespół JBC w składzie: 
Łukasz Mesek, Leszek Szafrański, Piotr Myszkowski, 

Hubert Tatarzyński, Adrian Drabik, Anna Krzak, 
Joanna Hoły, Bartłomiej Siedlarz, Mariusz Staniszewski, 

Oktawia Kubas, Katarzyna Szczepaniec, Ewa Zioło, 
Urszula Kotusik, Justyna Nazarko 
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