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Nowoczesne ośrodki naukowe na świecie i coraz liczniej w Polsce budują repozytoria 

instytucjonalne, w których gromadzone i udostępniane są nie tylko informacje 

o dorobku naukowym pracowników uczelni (bibliografia), ale także sam dorobek 

intelektualny tworzący kolekcje tekstów – zasobów cyfrowych.  

W ostatnim czasie, stosownie do zarządzenia nr 129 Pana Rektora Uniwersytetu 

Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciecha Nowaka z 23.12.2014 r., Uniwersytet 

Jagielloński przystąpił także do budowy swojego instytucjonalnego Repozytorium 

(http://ruj.uj.edu.pl) zasobów naukowych, dydaktycznych i innych związanych 

z działalnością uczelni oraz odrębnego zbioru w ramach Repozytorium, jakim jest 

Bibliografia Publikacji Pracowników UJ (BPP UJ).  

Prowadzenie Repozytorium UJ i Bibliografii Publikacji Pracowników UJ 

powierzone zostało Bibliotece Jagiellońskiej. 

Wśród wielu funkcji Repozytorium UJ wyróżnić należy takie jak: 

– gromadzenie w jednym miejscu cyfrowego dorobku pracowników, 

– monitorowanie zainteresowania środowiska akademickiego tym dorobkiem, 

– poprawienie jego widoczności w sieci (co przekłada się na wzrost cytowalności 
autorów), 

– promowanie prowadzonych na UJ badań naukowych, 

– szersza wymiana wiedzy z sektorem gospodarczym, 

– narzędzie do formalnego publikowania oryginalnych prac w wolnym dostępie,  

– publikowanie czasopism wydawanych elektronicznie przez różne jednostki UJ, 
obecnie rozproszonych na różnych stronach www.  

Materiały cyfrowe mogą być deponowane w Repozytorium UJ przez autorów lub 

współautorów dzieła (autoarchiwizacja), albo przez bibliotekarza biblioteki 

wydziałowej/instytutowej UJ, lub przez bibliotekarza Biblioteki Jagiellońskiej 

(deponowanie pośrednie). Zdeponowane materiały cyfrowe będą archiwizowane 

w Repozytorium UJ bezterminowo. 

Bibliografia Publikacji Pracowników UJ rejestruje dorobek publikacyjny 

pracowników UJ, w postaci drukowanej lub elektronicznej, zarówno dotyczący 
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materiałów bieżących jak i opublikowanych w latach ubiegłych. BPP UJ stanowi 

główne źródło informacji o tym dorobku i w okresowej ocenie pracowników UJ 

oraz przy awansach i nagrodach za działalność naukową uwzględniane będą 

wyłącznie publikacje zarejestrowane w tej bazie (Zarządzenie nr 130 Pana Rektora 

UJ z 23.12.2014 r.). 

Dane bibliograficzne dotyczące materiałów opublikowanych w źródłach naukowych, 

popularno-naukowych i in. mogą być wprowadzane do bazy BPP UJ przez 

pracowników naukowych UJ lub przez bibliotekarzy z bibliotek wydziałowych 

i instytutowych. Opis bibliograficzny publikacji powinien być zweryfikowany na 

podstawie dostarczonego przez autora oryginału drukowanego lub wskazanie linku 

do publikacji w wersji elektronicznej. Weryfikacji dokonują bibliotekarze z bibliotek 

wydziałowych/instytutowych UJ lub bibliotekarze z BJ. Obowiązkiem autorów jest 

przygotowanie angielskiej wersji tytułów publikacji, o ile takie nie występują w 

oryginałach. Po sporządzeniu opisu bibliograficznego publikacji można oznaczyć jej 

afiliację. Zweryfikowane opisy bibliograficzne po sprawdzeniu ich poprawności 

i kompletności zatwierdzają do opublikowania w bazie BPP UJ bibliotekarze 

z Oddziału Zbiorów Cyfrowych Biblioteki Jagiellońskiej. 

Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami wykorzystywania danych z BPP 

UJ na potrzeby pracowników i jednostek UJ, przy ocenie parametrycznej, ankietach 

(także ankietach rocznych), podawaniu danych statystycznych. Dane bibliograficzne 

z BPP UJ mogą być wydrukowane, wyeksportowane, pobrane do bibliografii 

załącznikowej. 

Zapraszamy do współpracy przy tworzeniu Repozytorium UJ i Bibliografii 

Publikacji Pracowników UJ. Biblioteka Jagiellońska zapewnia niezbędną 

pomoc, konsultacje i szkolenia (kontakt: tel.: 12 663 3589, email: ruj@uj.edu.pl). 
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